
 

Інформація про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку м.Запоріжжя на 2020 рік за підсумками 2020 року 

 

Основна мета Програми економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2020 рік - створення умов для економічного зростання та 

підвищення якості життя населення шляхом впровадження стратегічних  

завдань та заходів. Пріоритетними напрямками розвитку міста, які узгоджено 

зі Стратегією розвитку на період до 2028 року, визначено: створення умов для 

підприємництва та креативної економіки; зручної, безпечної та креативної 

урбаністики; високої якості життя; покращення довкілля та 

ресурсозбереження. 

Слід зазначити, що досягнення намічених цілей ускладнювалося 

розповсюдженням пандемії COVID-19 та введеними карантинними заходами.  

Упродовж 2020 року робота виконавчих органів міської ради 

спрямовувалася на впровадження заходів для пом’якшення негативних 

наслідків впливу пандемії COVID-19, мінімізацію поширення коронавірусної 

хвороби, забезпечення функціонування економіки міста та збереження 

належного життєвого рівня населення. 

Основні показники економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя за            

2020 рік наведено в додатку 1. 

 
1.  Створення умов для підприємництва та креативної економіки  

1.1*. Промисловість та інвестиційний розвиток 

У м.Запоріжжі упродовж 2020 року спостерігалася негативна динаміка 

промислового виробництва. Так, обсяги промислової продукції по Запорізькій 

області зменшилися на 8,8% (індекс промислової продукції - 91,2%). 

Обсяг реалізованої промислової продукції в місті за 2020 рік становив 

132417,0 млн.грн. (70,8% до обласного показника та на 3,0% менше, ніж у  

2019 році), у розрахунку на одного мешканця показник становив                  

180,1 тис.грн., що в 3,1 рази більше, ніж в середньому по Україні. 

 
Динаміка обсягів реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), 

млрд.грн. 

 
 

Спалах пандемії коронавірусу спричинив падіння світової економіки, 

обсягів торгівлі та цін на товари й сировинні ресурси.  

Падіння цін у промисловості поглибилося внаслідок зменшення цін на 

експортні товари та енергоресурси, що позначилося на зниженні цін на 
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продукцію металургійного комплексу, виробництва коксу та нафтопродуктів, а 

також у хімічної промисловості. Також, через скорочення попиту з боку 

галузей-споживачів упали ціни на сталь.  

Промисловість міста має чітко визначену експортну орієнтацію, про що 

свідчать високі обсяги зовнішньоторговельного товарообігу, 73,9% якого 

складає експорт.   

Запоріжжя один з небагатьох обласних центрів, який має позитивне 

сальдо зовнішньої торгівлі, що в свою чергу збільшує валютний запас регіону 

та держави. 

Підприємства та організації міста в 2020 році експортували товарів і 

послуг на суму 2537,7 млн.дол.США (на 8,2% менше, ніж торік), імпортували - 

894,97 млн.дол.США (на 31,5% менше). Позитивне сальдо 

зовнішньоторговельного балансу міста за 2020 рік склало                                    

1642,7 млн.дол.США. Як і в попередні періоди, основу зовнішньої торгівлі 

міста становили товари. На їх долю припадало 93,7% експорту та 97,5% 

імпорту.   

За 2020 рік експорт товарів становив 2376,9 млн.дол.США (зменшився   

на 7,6% у порівнянні з 2019 роком), імпорт  - 872,4 млн.дол.США (зменшився 

на 31,6%). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало                       

1504,5 млн.дол.США. 

Упродовж 2020 року тривала модернізація та реконструкція виробничих 

потужностей на промислових підприємствах міста. Серед найбільших 

інвестиційних проєктів:  

ПАТ «Запоріжсталь»: 

- «Будівництво комплексу по виробництву гарячекатаних рулонів в 

складі конвертерного відділення, відділення ливарно-прокатних модулів 

(ЛПМ) і допоміжних виробництв; 

- «Автоматичне регулювання теплового навантаження і палива на 

котлоагрегатах №№2,4,5,6,7»; 

- «Автоматизація агломашин АМ№1-3»; 

- «Установка аспірації вапняно-дробильного відділення»; 

- «Установка аспірації коксодробільного відділення»; 

- «Технічне переоснащення ОЦГМП»; 

- «Аспірація хвостових частин АМ»; 

ПрАТ «Карлсберг Україна» м.Запоріжжя - капітальні вкладення 

направлені на розвиток товарних брендів; 

КЗ «НВК «Іскра»:  

- «Енергозбереження будівель підприємства (заміна вікон на 

склопластикові в службових та виробничих приміщеннях)», період реалізації 

проєкту 2018-2021 роки; 

- «Модернізація внутрішнього, зовнішнього та охоронного освітлення 

світлодіодними приладами»;  

- «Впровадження інфрачервоного опалення на виробничих дільницях» -  

з метою забезпечення технологічних умов виробництва продукції, поліпшення 

умов праці, період реалізації проєкту 2018-2021 роки.;  

- «Технічне переоснащення механообробного виробництва, каркасно-

заготівельного виробництва. Придбання нового технологічного обладнання», 
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«Створення автоматизованого робочого місця МРМ-1» - з метою 

впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення для 

виготовлення станцій перешкод; 

- «Технічне переоснащення каркасно-корпусного та інструментального 

виробництва. Технологічне переоснащення гальваничного виробництва. 

Придбання нового технологічного обладнання. Організація робочих місць для 

регулювання та випробування» - з метою впровадження спеціальних засобів 

технологічного оснащення для виготовлення комплексу розвідки; 

ПрАТ «Дніпроспецсталь»: 

 - «Модернізація системи газоочистки з отриманням нової режимної 

картки, що підтверджує дотримання нормативів гранично-допустимих 

викидів», 

- «Установка з/д ваг на блоці складів Запоріжжя-Ліве в будівлі ЦРМО-

2»; 

- «Модернізація відеоспостереження»; 

- «Придбання приладу радіаційного контролю МКС-07»; 

- «Заміна циркуляційного насоса типу 10 ПКУ-7-2 на АКО 500-75-

2УХЛ4 контуру охолоджувача конвертера ГКР»; 

- «Модернізація електромеханічної частини системи управління ГКР»; 

- «Придбання аварійних запасних частин для РКМ-1000 і РКМ-340»; 

- «Реконструкція системи теплопостачання»; 

- «Розширення ділянки по прийманню та переробці металолому»; 

- «Придбання рентгено-флуоресцентного спектрометра Niton XL 3t-800»; 

- «Модернізация системи автоматичного керування нагрівом печей 

попереднього нагріву та газостата (САУППНГ)»; 

АТ «Мотор Січ»: 

- «Розроблення та освоєння серійного виробництва легкого 

багатоцільового вертольоту МСБ-2» - виготовлено макет вертольоту МСБ-2, 

який було представлено на Міжнародному авіаційно-космічному салоні. 

Виконано перший випробувальний політ вертольоту МСБ-2 «Надія». Ведуться 

роботи з випробування дослідного зразка вертольоту та його сертифікації. 

Основне призначення вертольотів МСБ-2 –задоволення потреб у сільському та 

лісовому господарстві, патрулюванні, пожежної служби, охорони здоров'я; 

- «Створення виробництва вертолітних редукторів» - розроблено 

технологічні процеси виробництва та виготовлені дослідні зразки вертолітних 

редукторів. Найближчим часом розпочнеться випробування дослідних зразків 

на випробувальному стенді та в складі вертольоту; 

- «Організація виробництва вертолітних лопатей із композитних 

матеріалів» - придбано унікальне обладнання та устаткування. Розпочато 

виробництво дослідної партії. 

 

1.2. Підприємництво та регуляторна діяльність 

 За даними Головного управління Державної податкової служби в 

Запорізькій області кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва 

станом на 01.01.2021 склала 45381 од. (на 330 од. більше, ніж торік), у т.ч.: 

малих підприємств - 8488 од. (на 255 од. більше), середніх - 317 (на 2 од. 

менше), фізичних осіб-підприємців - 36576 осіб (на 77 осіб більше). 
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 Чисельність зайнятих осіб у секторі МСП (включаючи фізичних осіб-

підприємців) склала 131415 осіб, що на 14436 осіб більше, ніж торік.   

 

 
 Надходження до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього 

підприємництва в 2020 році склали 5738,1 млн.грн., що на 7,5% або на                

398,0  млн.грн. більше, ніж у 2019 році. 

 З метою зниження негативних наслідків, викликаних обмеженнями, 

введеними через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (далі COVID-19) міською радою 

упродовж 2020 року прийнято низку рішень: 

- з 17.03.2020 орендарі об'єктів комунального майна на термін введення 

обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням на території України 

COVID-19, які не здійснюють господарську діяльність, визначену договором 

оренди комунального майна, звільнені від сплати орендної плати до 

скасування обмежувальних заходів шляхом укладення відповідної додаткової 

угоди до чинних договорів оренди комунального майна; 

- підготовлено звернення депутатів Запорізької міської ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 

тимчасового звільнення від нарахування та сплати єдиного внеску осіб, 

зазначених у пунктах 4, 5, 51 ч. І ст.4 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», в 

частині сум, що підлягають сплаті цими особами за період з 1 по 31 березня не 

лише за себе, але й за найманих працівників; 

- з 01.05.2020 по 31.07.2020 розповсюджувачам зовнішньої реклами на 50% 

зменшено розмір плати за тимчасове користування місцями розміщення 

рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади м.Запоріжжя; 

- з 01.05.2020 по 31.07.2020 на 50% зменшено розмір орендної плати за 

користування майном, що перебуває в комунальній власності територіальної 
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громади м.Запоріжжя та використовується банками для розміщення відділень 

банків і пунктів прийому платежів шляхом укладання відповідних додаткових 

угод до діючих договорів оренди комунального майна. 

- з 01.06.2020 по 31.08.2020 встановлено нульову ставку для платників єдиного 

податку І групи; 

- з 01.07.2020 по 30.09.2020 для об'єктів нежитлової нерухомості, що 

перебувають у власності юридичних осіб і загальна площа яких не перевищує 

300 кв.м, встановлено нульову ставку податку на нерухомість; 

- затверджено Порядок фінансової підтримки суб’єктів мікропідприємництва 

та малого підприємництва за рахунок коштів бюджету міста. 

Програмою фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку 

малого та середнього підприємництва в м.Запоріжжі на 2020 рік, відповідно до 

вищевказаного Порядку передбачено кошти на реалізацію заходів з часткової 

компенсації відсотків за залученими кредитами суб’єктами 

мікропідприємництва та малого підприємництва в сумі 20,0 тис.грн. У 

звітному періоді фінансову підтримку надано 6 суб’єктам господарювання, 

сума компенсації відсоткових ставок за укладеними договорами склала                

13,6 тис.грн. 

У грудні 2020 року на порталі «Дія» запрацювала нова послуга, завдяки 

якій можна подати заяву на отримання матеріальної допомоги ФОПам та 

найманим працівникам відповідно до законодавства. 

Упродовж року відповідно до затвердженого плану-графіку 

розробниками регуляторних актів здійснено 8 відстежень результативності 

регуляторних актів, (1 базове, 3 повторних та 4 періодичних відстеження). 

Запорізькою міською радою та її виконавчим комітетом у звітному 

періоді не було впроваджено нових регулювань, що, в свою чергу, позитивно 

впливає на регуляторне середовище та забезпечує сприятливий бізнес-клімат 

для ведення підприємницької діяльності. 

У 2020 році проведено 6 засідань міської Координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва, на яких обговорювалися нагальні питання розвитку 

підприємництва. 

З метою підвищення обізнаності підприємців щодо змін у законодавстві, 

сучасних тенденцій щодо ведення бізнесу, висвітлення нагальних проблем 

підприємництва, популяризації місцевих товаровиробників та 

підприємницької діяльності серед мешканців міста в звітному періоді на 

телеканалі «Z» вийшло в етер 23 випуски спеціалізованої телепередачі для 

підприємців «Діло».  

На базі Центру надання адміністративних послуг за підтримки 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі, обласної державної 

адміністрації без залучення бюджетних коштів відкрито Інформаційний центр 

підтримки підприємця, в якому підприємці можуть безкоштовно отримати 

консультацію щодо процедури відкриття/закриття підприємницької діяльності, 

діючих програм підтримки малого бізнесу, можливостей залучення 

фінансових ресурсів та інших питань щодо підприємницької діяльності та 

роботи інших державних організацій, надати пропозиції щодо покращення 

підтримки підприємництва в регіоні тощо. 
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У рамках Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння 

розвитку малого та середнього підприємництва у 2020 році проведено серію 

вуличних лекторіїв для підприємців та бажаючих відкрити власну справу за 

темами «Бізнес в кризу. Як обрати сферу?», «Стартовий капітал для бізнесу», 

«Проєктний менеджмент», «Краща версія себе». Проведено навчальні 

семінари за темами: «Якісне управління фінансами у Вашому бізнесі», 

«Коронавірус COVID-19 в Україні: негативні наслідки і проблеми, що виникли 

у роботодавців. Нововведення і зміни трудового законодавства-2020», 

«Охорона праці на підприємстві. Атестація робочих місць за умовами праці. 

Нюанси і протиріччя законодавства при застосуванні Списків № 1 і № 2 з 

урахуванням внесених до них змін», «Публічні закупівлі для учасників. Участь 

та перемога в них». 

З метою підвищення рівня інформованості молоді з питань 

започаткування власної справи та ефективного ведення бізнесу реалізовано 

проєкт «Школа молодого підприємця «Бізнес-онлайн». 

У 2020 році в бізнес-центрі Eco Tower відкрився б’юті - коворкінг 

GoBeauty Studios, де майстри можуть орендувати обладнане робоче місце на 

певний строк.  

Запорізькою торгово-промисловою палатою у партнерстві з Агенцією 

регіонального розвитку Запорізької області та за сприяння Проєкту ПРОМІС з 

2019 року реалізується проєкт «Cтворення постійно діючого Центру 

Підтримки Експорту» в м.Запоріжжі, метою якого є посилення 

конкурентоспроможності представників малого та середнього бізнесу на 

зовнішніх ринках через ефективну інформаційно-сервісну підтримку їх 

експортно-торгової діяльності. 

 

1.3. Система надання адміністративних послуг 

Доступність адміністративних послуг у м.Запоріжжі забезпечують                

7 філій Центру надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП). Сьома філія 

ЦНАП у Хортицькому районі відкрилася в грудні 2020 року, що завершило 

процес інтегрування послуг у територіально віддалені райони міста. 

Через філії ЦНАП надається 152 адміністративні послуги, у тому числі               

35 документів дозвільного характеру, які визначено рішенням Запорізької 

міської ради від 22.11.2017 №36 (зі змінами). 

ЦНАП співпрацює з 22 адміністративними органами, з яких 5 - органів 

місцевого самоврядування, 17 - обласних та територіальних органів 

центральної виконавчої влади. Суб’єктом надання 2 адміністративних послуг є 

департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва 

Запорізької міської ради. 

Щоденно філії ЦНАП відвідує від 150 до 200 суб’єктів звернення. Час 

прийому є загальним для всіх філій ЦНАП, а саме: прийом документів 

здійснюється без перерви на обід та один день на тиждень - до 20-ї години, а 

Центральна філія працює шість днів на тиждень. 

Упродовж 2020 року через філії ЦНАП надано 55356 адміністративних 

послуг, у т.ч. 10205 - документів дозвільного характеру та консультацій 30966 

суб’єктам звернення. 

Для зручності сплати адміністративного збору встановлено еквайринги 
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на кожному робочому місці адміністратора. 

Особам з інвалідністю та маломобільним групам населення надаються 

адміністративні послуги за допомогою сервісу «Мобільний адміністратор». 

З червня 2020 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 10.07.2019 № 691 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо 

створення сприятливих умов для реалізації прав дитини» (зі змінами ) через 

філії ЦНАП м Запоріжжя запроваджено комплексну послугу «єМалятко», 

якою за звітний період скористувалося 263 особи. 

З жовтня 2020 року в філіях ЦНАП запроваджено програмний комплекс 

«еЦНАПCloud», що значно покращило ефективність роботи адміністраторів з 

обслуговування громадян, прискорило час приймання відвідувачів та процес 

отримання адміністративних послуг громадянами та юридичними особами, 

автоматизувало роботу адміністраторів, підвищило точність оброблення 

даних.  

З жовтня 2020 року запрацював оновлений вебсайт ЦНАП м.Запоріжжя, 

який має зручний функціонал, доступний інтерфейс та можливість записатися 

онлайн до електронної черги для отримання адміністративних послуг.  

Щомісяця проводиться моніторинг громадської думки з оцінки якості 

обслуговування та надання адміністративних послуг у філіях ЦНАП, підсумки 

якого розміщуються на вебсайті ЦНАП та на офіційній сторінці соціальної 

мережі «Фейсбук».  

Наприкінці 2020 року проведено перший наглядовий аудит на 

відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015. 

На виконання Програми розвитку системи надання адміністративних 

послуг у м.Запоріжжі на 2020-2022 роки, в звітному періоді з бюджету міста 

спрямовано 768,539 тис.грн., завдяки цьому реалізовано наступні заходи: 

- облаштовано філію ЦНАП по Дніпровському району системою 

кондиціонування, що позитивно вплинуло на умови перебування в приміщенні 

філії відвідувачів та адміністраторів;  

- оновлено багатофункціональні пристрої, якими користуються 

адміністратори ЦНАП. Їх придбання дозволило скоротити часові витрати 

адміністраторів на сканування документів, які долучаються до Державних 

реєстрів. 

 

1.4.* Розвиток ринкової інфраструктури 

Розрахунковий обсяг роздрібного товарообігу торгівельної мережі за 

2020 рік склав 23690,3 млн.грн., що на 1642,2 млн.грн., або на 7,4% більше, 

ніж за 2019 рік, та складає 106,5% до запланованого показника. 

Розрахунковий обсяг реалізованих послуг склав 10388,1 млн.грн., що на 

2013,8 млн.грн., або на 16,2% менше, ніж у 2019 році, та становить 82,4% до 

річного плану; послуг, реалізованих населенню - 2789,2 млн.грн., що на                

692,1 млн.грн. або на 19,9% менше, ніж торік та становить 72,2% до плану на 

2020 рік. 

Розрахунковий обсяг реалізованих послуг усім категоріям споживачів у 

розрахунку на одну особу склав 14193,4 грн. (на 2751,4 грн. менше, ніж у            

2019 році) та становить 81,9% до планового показника 2020 року. 
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№ 
з/п 

Назва показника 
2020 
рік 

план 

Показник  
До попереднього 

року   До плану  

2019 2020* % 
± 

млн.грн. 
% 

±  
млн. грн. 

1 

Обсяг 
роздрібного 
товарообігу 
торгівельної 
мережі, млн.грн. 

22241,2 22047,9 23690,3 +7,4 +1642,4 +6,5 +1449,1 

2 

Обсяг 
реалізованих 
послуг всього (у 
ринкових цінах), 
млн.грн.  

12610,6 12401,9 10388,1 -16,2 -2013,8 -17,6 -2222,5 

3 

Обсяг послуг, 
реалізованих 
населенню,  
млн.грн.  

3863,4 3481,3 2789,2 -19,9 -692,1 -27,8 -1074,2 

* Розрахункові дані на підставі даних ГУ статистики у Запорізькій області 
 

Станом на 01.01.2021 сфера обслуговування в м.Запоріжжі представлена 

1893 магазинами (проти 2288 од. у 2019 році), 545 підприємствами 

громадського харчування (проти 615 од.), 109 об’єктами оптової торгівлі  

(проти 102 од.), 839 об’єктами побутового обслуговування  (проти  923 од.). 

Упродовж звітного періоду тривала боротьба з несанкціонованою 

торгівлею, в т.ч. проводилися регулярні рейди за участю представників 

районних адміністрацій міської ради, інспекції з благоустрою міської ради, 

Держпродспоживслужби, Національної поліції. У 2020 році проведено                 

606 рейдових перевірки в місцях несанкціонованої торгівлі (у 2019 році - 636), 

складено 777 протоколів про адміністративні правопо-рушення за статтями 

160 та 152 КУпАП (2019 році - 526). На «гарячі лінії» районних адміністрацій 

міської ради від мешканців надійшло 23 звернення стосовно несанкціонованої 

торгівлі, що на 12 менше, ніж торік. 

З метою інформування населення про проведену роботу та задля 

роз’яснення вимог чинного законодавства з питань, пов’язаних зі здійсненням 

незаконної торгівлі, на офіційному сайті Запорізької міської ради, телеканалі 

«Z» та в інших засобах масової інформації висвітлювалася інформація про хід 

реалізації заходів з ліквідації торгівлі у невстановлених місцях. 

З метою забезпечення мешканців міста продуктами харчування за 

прийнятними цінами затверджено графік проведення ярмарків у 2020 році на 

території Дніпровського району. Всього проведено 120 ярмарків з реалізації 

продтоварів місцевих товаровиробників, у т.ч. сільгосппродукції, загальний 

роздрібний товарооборот яких склав 9789,76 тис.грн., реалізовано 330,88 т 

овочів та фруктів. 

До відома керівників підприємств всіх форм власності доводилася 

інформація щодо проведення навчальних заходів,  нарад тощо. 

Упродовж звітного періоду проведено 28802 обстеження об’єктів сфери 

торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства з питань 

утримання прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані, 

відбулося 137 засідань районних комісій з упорядкування роботи об’єктів 

сфери обслуговування, на яких розглянуто 572 питання. 
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Двічі на місяць здійснювався моніторинг оптових та роздрібних цін на 

основні продукти харчування на підприємствах торгівлі та ринках міста. 

На всіх ринках проводилися ремонтні роботи (ямковий ремонт під’їзних 

доріг, вибірковий поточний ремонт торговельних місць) та роботи з 

приведення ринків та прилеглих до них територій у належний санітарний стан.  

Проведено щорічну інвентаризацію торговельних місць на ринках та 

торговельних майданчиках міста. Станом на 01.01.2021 загальна кількість 

торговельних місць склала 25040 од., що на 425 од. менше, ніж торік; середня 

заповнюваність торговельних місць склала 50,9% (проти 57,8% у 2019 році). 

Ведеться постійна роз’яснювальна робота щодо дотримання 

протиепідемічних заходів серед працівників та відвідувачів ринків, 

торговельних комплексів на весь період дії карантину. 

 

1.5. Розвиток туристичної галузі 

 З метою розвитку туристичної галузі в 2020 році проведено наступну 

роботу: 

- посилення та систематизація рекламної кампанії щодо промоції 

внутрішнього туризму; 

- розроблення та запровадження протоколів в індустрії гостинності 

(готелі, ресторани, кав’ярні, екскурсії, туристична діяльність, проведення 

заходів) відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я; 

- відкриття закладів культури та музеїв з дотриманням рекомендацій 

Міністерства охорони здоров’я; 

- перехід на діджиталізацію послуг; 

- встановлення інформаційних сенсорних кіосків; 

- розроблення екскурсійних програм для малочисельної аудиторії та в 

форматі оpen air; 

- робота над накопиченням медіа-продуктів; 

- оновлення туристичних продуктів типу «мандрівка одного дня» або «як 

цікаво провести день у своєму місті» відповідно до рекомендацій Міністерства 

охорони здоров’я; 

- промоція міста та дозвілля містян у межах міста (з додатковою увагою 

на літній відпочинок дітей). 

- офіційне відкриття філії Туристичного інформаційного центру в 

аеропорту Запоріжжя; 

- впровадження нових туристичних продуктів, орієнтованих на 

кількаденне перебування туристів у місті (Weekend у Запоріжжі); 

- національна промокомпанія, промоція ділового туризму тощо. 

 Упродовж  2020 року розроблено і оновлено лінійку промоційної 

сувенірної та поліграфічної продукції. 

 Створено та реалізовано навчальний проєкт «Школа гідів Запоріжжя 

2020», мета якого сприяння позитивного іміджу професії гід; навчання засобам 

роботи в мережі, основам інтернет-маркетингу, переймання досвіду роботи 

гіда від провідних фахівців туристичної галузі. Навчання проходило в два 

етапи на YouTube-каналі Zaporizhzhia.city в форматі прямих ефірів та 

відеоуроків. Проведено захід присвячений Міжнародному Дню гіда. 
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 Актуальна інформація про туристичні події та об’єкти Запоріжжя 

знаходиться на офіційному туристичному веб-порталі міста «zaporizhzhia.city». 

Постійно оновлюється інформаційний контент на офіційних сторінках 

соціальних мереж «Facebook» та «Instagram». Оновлено інформацію щодо 

туристичних об’єктів, суб’єктів туристичної діяльності, індустрії гостинності 

та інших об’єктів, пов’язаних з туристичної сферою. 

 За інформацією головного управління Державної податкової служби у 

Запорізький області в 2020 році обсяг коштів від надходження туристичного 

збору становив 1645,44 тис.грн., що на 891,35 тис.грн. менше, ніж у 2019 році. 

 

2. Створення умов для зручної, безпечної та креативної урбаністики  

2.1. Житлове господарство  

У рамках реалізації Програми розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Запоріжжя в 2020 році виконано заходів на 

загальну суму 890832,80 тис.грн. (або 95,9% до річного плану). 

На забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-

експлуатаційного господарства спрямовано 2045,97 тис.грн. (91,3% до річного 

плану). Зокрема, в зимовий період виконано посипання прибудинкової 

території на площі 4182,289 тис.кв.м, забезпечено безперебійне 

функціонування архітектурно-декоративного обладнання на 7 баштах 

житлових будинків міста, виконано роботи з виготовлення та встановлення 

114 інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, 

придбано 18 од. побутової техніки для внутрішньо-переміщених осіб.  

Для приведення житлового фонду міста в технічно справний стан, 

придатний для подальшої експлуатації, проводилися роботи з проєктування та 

виконання капітальних ремонтів будинків. Упродовж року з бюджету міста на 

ці цілі спрямовано 79475,33 тис.грн. (78,5% до плану на рік). За рахунок цих 

коштів виконано вибірковий капітальний ремонт у 45 житлових будинках; 

відремонтовано 11,736 тис.кв.м покрівель на 10-ти будинках; замінено 17,020 

тис.п.м внутрішньобудинкових інженерних мереж тепло-, водопостачання та 

водовідведення в 17-ти житлових будинках; виконано капітальний ремонт 5 

гуртожитків та капітальний ремонт 59 ліфтів у 23 житлових будинках і малий 

капітальний ремонт 26 ліфтів у 8 житлових будинках; проведено експертне 

обстеження 286 ліфтів та черговий технічний огляд 150 ліфтів, виконано 

проєктування об’єктів з капітального ремонту 24 транзитних трубопроводів та 

роботи з капітального ремонту 155 контейнерних майданчиків. 

З метою забезпечення якісного виконання капітальних ремонтів на 

умовах співфінансування спільного майна в 57 багатоквартирних житлових 

будинках міста в 2020 році з бюджету міста освоєно 38777,05 тис.грн. (91,3% 

до річного плану). Повністю закінчено роботи на 44 будинках ОСББ. 

Станом на 01.01.2021 у м.Запоріжжі створено та функціонує                         

125 будинків житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та 1210 житлових 

будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).              

За 2020 рік створено 123 ОСББ у 129 будинках, у т.ч. 1 ЖБК реорганізовано в 

ОСББ (за 2019 рік створено 86 ОСББ у 91 будинках у т.ч. 7 ЖБК 

реорганізовано в ОСББ). 
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У 2020 році видатки на спорудження нових об’єктів, реконструкцію, 

розширення, добудову, реставрацію об’єктів, виконання монтажних робіт 

становили 13992,94 тис.грн. або 66,2% до плану (21154,68 тис.грн.). За рахунок 

зазначених коштів завершено роботи з будівництва дитячого будинку 

сімейного типу в сел.Тепличне (ІІ черга), реконструкцію житлового будинку 

по бул.Вінтера, 50, виконано першу ділянку з реконструкції водопроводу 

Д=600 мм по вул.Незалежної України від вул.Зелінського до вул.Лермонтова. 

Виконано реконструкцію 7 контейнерних майданчиків. Тривають роботи з 

реконструкції та реставрації 11 об’єктів. 

Натепер у комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя 

перебуває 5 аварійних будинків, з яких мешканців одного будинку вже 

відселено. Для відселення мешканців однієї квартири аварійного будинку по 

вул.Посадочній, 17, у липні 2020 придбано трикімнатну квартиру по 

вул.Євпаторійській, 48,  вартістю 715,00 тис.грн. 

 

2.2. Благоустрій міста 

Основними напрямками роботи галузі в 2020 році були комплексний 

благоустрій території та розвиток інфраструктури міста в сфері дорожнього, 

мостового та зеленого господарства; забезпечення безпеки дорожнього руху, 

водовідведення з вулично-дорожньої мережі, зовнішнього освітлення та 

санітарного очищення території міста; регулювання відносин у ритуальній 

сфері тощо. 

 У 2020 році сума освоєних коштів, спрямованих на виконання робіт з 

розвитку дорожньої інфраструктури склала 321235,32 тис.грн., у т.ч.: на 

експлуатацію та утримання доріг загальною площею 8464,0 тис.кв.м -               

152410,83 тис.грн. (проти 145416,89 тис.грн. у 2019 році); експлуатацію та 

утримання 47 мостів - 3670,25 тис.грн. (проти 3295,72 тис.грн.);  поточний 

ремонт 161,72 тис.кв.м доріг - 117515,17 тис.грн. та  5,94 тис.кв.м тротуарів - 

4951,10 тис.грн.; поточний ремонт 3,49 тис.кв.м доріг приватного сектору - 

1380,52 тис.грн. 

 Районними адміністраціями виконано роботи з поточного ремонту            

36,28 тис.кв.м тротуарів на загальну суму 31571,998 тис.грн. та 34,60 тис.кв.м 

території приватного сектора на 13689,47 тис.грн. 

 На будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури спрямовано 41306,06 тис.грн. 

 Виконано капітальний ремонт тротуару пл.Привокзальної                       

(1348,54 тис. грн.); шляхопроводу №2 по вул.Калібровій (30506,87 тис.грн.); 

завершено будівельні роботи з реконструкції автодороги по пр.Маяковського 

від вул.Патріотичної до каскаду фонтанів «Веселка» (6177,997 тис.грн.); 

завершено ремонт 2085 м Прибрежної магістралі від вул.Української до 

вул.Глісерної (311,02 тис.грн.); ремонту автодороги по вул.Ринковій 

(вул.Готвальда) від вул.Лізи Чайкіної до вул.Молодіжної (216,78 тис.грн.); 

встановлено лежачі поліцейські та дорожні знаки по вул.Сосновій та 

вул.Зразковій в районі загальноосвітньої школи №54 (63,97 тис.грн.). 

 На виконання робіт з поточного ремонту, технічного обслуговування 

засобів регулювання дорожнього руху та енергозабезпечення для 

функціонування світлофорних об’єктів освоєно 17086,54 тис.грн., у т.ч. 
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поточний ремонт та технічне обслуговування 1685 од. - 15580,91 тис.грн., на 

оплату спожитої електричної енергії в обсязі 563,26 тис.кВт/год. -                   

1505,64 тис.грн. 

 Відновлено дорожню розмітку на суму 2838,105 тис.грн. на площі     

143,6 км та 7,606 тис.кв.м. 

 Для забезпечення належного освітлення вулиць спрямовано           

89754,542 тис.грн., у т.ч. на: утримання та поточний ремонт 45,0 тис. 

світлоточок на суму 37504,68 тис.грн.; освітлення міста (14692,11 тис.кВт/год.) 

- 39 583,665 тис.грн. Крім того, виконано капітальний ремонт 6-ти об’єктів 

зовнішнього освітлення дитячих та  навчальних закладів на суму 1103,331 тис. 

грн., проєктні та будівельні роботи по об’єктах зовнішнього освітлення - 

9085,67 тис.грн.; на відновлення інфраструктури території приватного сектора 

- 2477,194 тис.грн. 

 Виконано будівництво мереж зовнішнього освітлення на 

внутрішньоквартальних територіях: по вул.Електричній, 237, 239, 243, 245, 

246, 247, 249, вул. Софіївьскій, 222, 224, 226, 228, (990,06 тис.грн.), 

бул.Шевченка, 4, 6, 8, вул. Л.Жаботинського, 7, 7а, 9, 11, 13, 15,                         

(754,09 тис.грн.), вул.Бородінській, 6,6а, 10, 12, 12а (588,50 тис.грн.), по 

вул.Зестафонській, 6, 6А, 8, 10, 10А (598,85 тис.грн.); реконструкцію 

зовнішнього освітлення по вул.Шевченка (від вул.Солідарності до                        

вул. 8 Березня (794,23 тис.грн.). 

 За рахунок державної субвенції виконано будівництво мереж 

зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул.Чарівній 

157а, вул.Бочарова, 6, 8, 8а, 8б, 10 (591,51 тис.грн.) та по вул.Високовольтній 

(97,8,3 тис.грн.). 

 У приватному секторі будівництво мереж зовнішнього освітлення 

виконано по вул.Знаменській (200,03 тис.грн.), пров.Прохолодному                 

(240,496 тис.грн.), по вул.Лісовій (265,77 тис.грн.), вул.Новій (249,92 тис.грн.), 

вул.Писарєва (214,48 тис.грн.), вул.Голядкіна (204,70 тис.грн.). 

 З метою проведення робіт на першочергових об’єктах, які потребують 

будівництва, реконструкції або ліквідації аварійного стану освоєно кошти в 

сумі 69216,06 тис.грн., у т.ч. на виконання проєктних та будівельних робіт - 

68468,34 тис.грн. (завершено роботи з реконструкції пішохідної частини 

пр.Маяковського (2149,09 тис.грн.); тривали роботи з реконструкції площі 

Запорізької (11776,81 тис.грн.) та з благоустрою Правобережного пляжу           

(45075,66 тис.грн.); виконано роботи з капітального ремонту малої 

архітектурної форми «Райдуга», встановлено обладнання для дитячого та 

спортивного майданчиків на території Ландшафтного парку 

«Вознесенівський» (1460,39 тис.грн.). 

 На виконання комплексу робіт з розвитку зеленого господарства на 

площі 831,98 га в 2020 році освоєно 62675,05 тис.грн.  

 На виконання заходів з озеленення міста КП «Титан» висаджено                    

46 дерев на загальну суму 52,2 тис.грн. 

 На благоустрій фонтанів міста, міських пляжів, скверів, парків, 

утримання громадських вбиралень та модульних туалетних кабін спрямовано 

37220,83 тис.грн. 
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 На виконання послуг з утримання та благоустрою 20 міських  кладовищ 

загальною площею 295,15 га освоєно 8195,27 тис.грн.  

 За рахунок державної субвенції придбано спеціальну техніку для                  

КП «ЕЛУАШ» на загальну суму 4614,999 тис.грн., зокрема причіпну 

підмітально-прибиральну машину (2748,00 тис.грн.), міні-навантажувач з 

бортовим поворотом, прибиральною щіткою та сніговим відвалом                

(1450,00 тис.грн.), автомобільний причеп вантажопідйомністю 3,5 тон               

(154,71 тис.грн.), верстат обжимний для виробництва рукавів високого тиску 

для спецтехніки (186,99 тис.грн.) тощо. 

 Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення 

«Запоріжміськсвітло» для забезпечення роботи об'єктів електроенергетики та 

виконання робіт з технічного обслуговування і утримання їх в робочому стані 

придбано пересувну електротехнічну лабораторію на суму 1676,34 тис.грн., 

виконано обстеження 4-х безхазяйних трансформаторних підстанцій, 

придбано засоби індивідуального захисту та інструменти для роботи під 

високим напруженням на  618,225 тис.грн. 

 Районними адміністраціями Запорізької міської ради на благоустрій 

районів (утримання та поточний ремонт доріг, ліквідація стихійних звалищ, 

озеленення, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою тощо) освоєно 

кошти в обсязі 131740,29 тис.грн. 

 

2.3.* Розвиток транспортної інфраструктури 

Перевезення автомобільним транспортом загального користування в 

2020 році в м.Запоріжжі забезпечували 22-24 автопідприємства різних форм 

власності. Кількість автобусних маршрутів становила 91, планова кількість 

техніки - 920 од. 

У зв’язку з оголошенням пандемії коронавірусу, спричиненої 

розповсюдженням коронавірусної хвороби SARS-CoV-2 та подальшим 

подовженням загальнодержавного карантину значно зменшився обсяг 

пасажироперевезень. Так, упродовж 2020 року в місті автотранспортом 

загального користування перевезено 38008,31 тис. пасажирів, що на 44,4% 

менше, ніж торік, електротранспортом - 18845,0 тис. осіб., що на 50,6% менше.    

ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» забезпечує перевезення мешканців 

міським електротранспортом та автобусами великої місткості. 

Станом на 01.01.2021 на балансі підприємства знаходилося                            

133 трамвайних вагони, 54 тролейбусні машини та 101 автобус великої 

місткості. 
Обсяг перевезення пасажирів за 2019-2020 роки 

 
12 міс.2019 р. 12 міс. 2020 р. 

Відхилення                 

(2020 до 2019 р.) 

Вид 

транспорту 

Всього, 

тис.осіб 
у т.ч. пільгові 

Всього, 

тис.осіб 

у т.ч. 

пільгові 

тис. осіб 

(всі/всі) 
% 

- трамвай  26 500,2 18 195,7 12 727,0 5 423,6 -13 773,2 -52,0 

- тролейбус 11 675,1 8 887,1 6 118,8 3 149,0 -5 556,3 -47,6 

- автобус 29 931,2 19 636,1 16 778,0 7 428,3 -13 153,2 -43,9 

Всього 68 106,5 46 718,9 35 623,8 16 000,9 -32 482,7 -47,7 
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У звітному періоді проведено 24 конкурси з перевезення пасажирів за    

28 маршрутами, відкрито автобусний маршрут №98 «пр. 40-річчя Перемоги - 

Аеропорт», тролейбусний маршрут №2 «Бородінський мкрн. - Магазин меблів 

(Хортицький район)»,  впроваджено електронну систему оплати проїзду в 

муніципальному транспорті (платіжними пристроями обладнано весь рухомий 

склад КП «Запоріжелектротранс». 

Триває оновлення існуючого парку трамвайних вагонів шляхом 

проведення капітального ремонту трамваїв Т-3 із заміною кузова на новий з 

низьким рівнем полу. У 2020 році після капітального ремонту випущено на 

лінію 4 трамваї. Крім того, підприємство отримало 5 багатомісних тролейбусів 

з  країн ЄС. 

Одним із напрямків підвищення привабливості пересування 

муніципальним транспортом у порівнянні із іншими перевізниками вважається 

підтримання комфортних умов всередині транспортного засобу у літній 

період. З метою покращення комфортних умов в салоні транспортного засобу 

протягом року було встановлено 5 систем кондиціонування в автобусах МАЗ 

103485. Вартість однієї такої системи складає 361,25 тис.грн. (з монтажем та з 

ПДВ). Автобуси, в яких встановлено системи кондиціонування, мають 

спеціальні наліпки, які інформують пасажирів про наявність таких систем. 

На весняно-осінній період підприємством забезпечуються перевезення  

мешканців міста до садово-огородніх ділянок за рахунок власних коштів. 

На виконання завдань програми «Забезпечення належної та 

безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту «Запоріжелектротранс» у 2020 році з бюджету міста 

спрямовано 508083,50  тис.грн. (96,7% до річного плану). 

Підприємством продовжується робота з реалізації інвестиційних 

проєктів щодо оновлення рухомого складу шляхом придбання нових 

транспортних засобів (автобусів та електробусів). 
 

Обсяги отриманого доходу від перевезення пасажирів за 2019-2020 роки 
Вид 

транспорту 
12 міс. 2019 р. 12 міс. 2020 р. 

Відхилення                 
(2020 до 2019 рр.) 

Всього 
тис.грн. 

у т.ч. 
абонементні 

талони 

Всього 
тис.грн. 

у т.ч. 
абонементні 

талони 

тис.грн. 
(всього) 

% 

- трамвай  33 119,0 31 171,9 29 080,3 27 902,6 -4 038,7 -12,2 

- тролейбус 11 167,3 9 607,8 11 858,8 10 853,2 +691,5 +6,2 

- автобус 50 231,8 49 568,2 46 007,9 45 282,2 -4 223,9 -8,4 

Всього 94 518,1 90 347,9 86 947,1 84 038,0 -7 571,0 -8,0 
 

У 2020 році загальний обсяг доходів від перевезення пасажирів становив 

89947,1 тис.грн., що на 8,0% менше, ніж торік. Це пояснюється зміною 

співвідношення обсягу платних пасажирів до пільгових, через введення 

карантинних обмежень. Так, у 2019 році частка платних пасажирів в 

загальному обсязі перевезень становила 29,1%, тоді як у 2020 році цей 

показник склав 55,1%. 

З метою створення комфортних умов у муніципальному транспорті в 

літній період ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» за власні кошти встановило              

5 систем кондиціонування в автобуси МАЗ 103485 на загальну суму                
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1806,25 тис.грн. 

 Через карантинні обмеження, майже на три місяці 2020 року                       

КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» повністю припинило міжнародні та 

внутрішні пасажирські авіаперевезення, що призвело до відміни                    

1480 запланованих рейсів з очікуваним пасажиропотоком у кількості 259,4 тис. 

осіб. 

Упродовж 2020 року авіатранспортом перевезено 326,217 тис.осіб, що на 

25,0% менше, ніж торік та на 49,0% менше, ніж планувалося. Перевезення 

вантажу та багажу склало 3,59 тис.тон, що на 21,5% менше, ніж у 2019 році та 

на 53,0% менше планового показника. Всього в 2020 році обслуговано              

2062 рейси.  
Аналіз роботи КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» в 2020 році 

Показник Факт   

2020р. 

Факт 2020р./ 

план 2020р.,  

% 

Факт  2020р./ 

факт  2019р.,  

% 

Обслуговано  рейсів, од. 2 062 52,3 68,9 

Обслуговано пасажирів, ос. 326 217 51,3 75,1 

Обслуговано вантажів, багажу, тн 3 590,5 47,1 78,5 

Дохід, тис.грн. 156 647 64,6 69,4 

Витрати, тис.грн. 155 120 83,1 139,3 

Чистий прибуток, тис.грн. 932 2,0 1,0 

 

 У рамках реалізації програми «Забезпечення належної та безперебійної 

роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» в 

2020 році виконувалися роботи: з коригування проєкту «Огородження та 

система технічного нагляду і контролю доступу по периметру охоронної зони 

обмеженого доступу»; з метою технічного переоснащення радіотехнічних 

засобів навігації та посадки аеродромного комплексу придбано обладнання 

ILS з МКпос-16° і DVOR та отримано дозвіл від ДАБІ на виконання 

будівельно-монтажних робіт; закінчено будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи зовнішніх мереж водопостачання та каналізації 

(отримано сертифікат готовності об’єкту до експлуатації); введено в 

експлуатацію І пусковий комплекс пасажирського терміналу та 

обслуговуючих споруд (тривають роботи по ІІ пусковому комплексу); введено 

в експлуатацію І пусковий комплекс системи світлосигнального обладнання 

аеродрому та закінчено будівельні роботи по ІІ комплексу; розроблено 

технічні звіти інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань 

стосовно аналізу вихідних даних та обґрунтування сценаріїв розрахунку зони 

обмеження забудови за умов впливу авіаційного шуму тощо. 

 

3. Створення умов для високої якості життя 

3.1. Охорона здоров’я 

У галузі охорони здоров’я м.Запоріжжя функціонує 31 заклад у тому 

числі 15 - з надання стаціонарної медичної допомоги дорослим та дітям,                  

8 Центрів первинної медико-санітарної допомоги, 6 стоматологічних 

поліклінік, КЗ «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики 



16 

 

департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради», КП «Примула». Усі 

комунальні медичні заклади міста перетворено на комунальні некомерційні 

підприємства. 

Забезпеченість штатними посадами лікарів за 2020 рік складає 40,6 на        

10 тис. населення (у 2019 році - 40,2); укомплектованість штатних лікарських 

посад фізичними особами становить 73,7% (проти 75,6% торік). 

Станом на 01.01.2021 ліжковий фонд міста складає 3490 ліжок. 

Забезпеченість стаціонарними ліжками 47,9 на 10 тис. населення (у 2019 році - 

50,8 од.). 

Продовжується спеціалізація лікарів інших спеціальностей на лікарів 

загальної практики-сімейної медицини, укомплектованість лікарських посад 

по Центрах ПМСД складає 82,7% осіб (у 2019 році - 81,6%). 

Дещо покращилася ситуація стосовно захворюваності серед населення 

міста. Так, кількість випадків на злоякісні новоутворення зменшилася на 

24,1% з 389,0 на 100 тис. населення в 2019 році до 295,3 - у 2020 році; 

показник захворюваності на туберкульоз зменшився на 18,9% (2020 рік - 33,5, 

2019 рік – 41,3 на 100 тис. населення ); показник малюкової смертності склав 

2,31 ‰ на 1000 новонароджених проти 2,73 ‰ у 2019 році. 

У 2020 році показник первинного виходу на інвалідність дорослого 

населення склав 44,6 на 10 тис. населення проти - 55,1 торік. 

З метою забезпечення населення міста доступною і якісною медичною 

допомогою та збереження здоров'я мешканців затверджено програму 

«Охорона здоров’я міста Запоріжжя», на реалізацію якої в 2020 році  

спрямовано 693,5 млн.грн. Зокрема на: 

- надання медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню - 

60,1 млн.грн. (у т.ч. на забезпечення виробами медичного призначення 

інвалідів та дітей-інвалідів - 19,6 млн.грн.; організацію роботи пунктів 

невідкладної медичної допомоги - 8,6 млн.грн.; забезпечення хворих з 

пересадженими органами імуносупресивними препаратами - 4,7 млн.грн.; 

забезпечення надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та 

стаціонарів вдома - 4,2 млн.грн.; закупівлю туберкуліну для проведення 

своєчасної туберкулінодіагностики дітей міста - 3,8 млн.грн.; відшкодування 

витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах -                 

3,0 млн.грн. тощо); 

- забезпечення закладів міста лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення - 20,2 млн.грн. (у т.ч.: медикаменти супроводу при 

проведенні замісної ниркової терапії та витратними матеріалами хворих на 

термінальну ниркову недостатність методом діалізу - 8,5 млн.грн.; лікарські 

засоби та вироби медичного призначення ендоваскулярних оперативних 

втручань та стентування - 5,7 млн.грн.; для хворих на рідкісні (орфанні) 

захворювання лікарськими засобами - 4,6 млн.грн. тощо; 

- забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет -      

38,2 млн.грн. (кошти бюджету міста та медичної субвенції з державного 

бюджету); 

- забезпечення реанімаційних заходів при лікуванні дитячого населення 

міста КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР - 1,2 млн.грн.; 
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- на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров’я для 

ветеранів війни, в т.ч. для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та 

осіб, що постраждали від Чорнобильської катастрофи - 1,2 млн.грн. 

- покращення та оновлення матеріально-технічної бази медичних 

закладів - 45,7 млн.грн. (у т.ч. виконано капітальний ремонт на 6 об’єктах, 

загальна сума - 8,3 млн.грн.; роботи з реконструкції будівель, інженерних 

мереж на 5 об’єктах - 9,5 млн.грн.; реконструкцію приміщень КНП «Міська 

лікарня №9» ЗМР та КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної 

допомоги» ЗМР під приймальні відділення екстреної медичної допомоги -    

18,5 млн.грн.; закуплено 498 од. медичного обладнання для 12 медичних 

закладів - 27,9 млн.грн. (кошти бюджету міста та субвенції з державного 

бюджету); 

- за рахунок бюджету міста на закупівлю товарів, робіт і послуг, 

необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню 

та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

коронавірусної хвороби (COVID-19) спрямовано 104,4 млн.грн. (лікарські 

засоби та вироби медичного призначення, придбання обладнання 

довгострокового користування, забезпечення медичних працівників засобами 

індивідуального захисту, закладів охорони здоров’я швидкими тестами, 

дезинфікуючими засобами, створення та функціонування міської ПЛР 

лабораторії на базі КНП «Міська лікарня №1» ЗМР тощо). 

- за рахунок субвенції з державного бюджету на улаштування та ремонт 

киснепроводів для лікування пацієнтів, хворих на коронавірусну хворобу 

(COVID-19) для 7 медичних закладів - 15,4 млн.грн. 

- для впровадження доплат працівникам закладів охорони здоров'я, які 

безпосередньо зайняті в ліквідації епідемії, здійсненні заходів з запобігання 

поширенню та лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 відповідно до діючого 

законодавства з бюджету міста виділено 992,6 тис.грн. 

 

3.2. Освіта 

На галузь освіти в 2020 році з бюджету міста спрямовано                       

2685,06 млн.грн., що на 183,29 млн.грн. більше, ніж у 2019 році та надійшло 

921,075 млн.грн. освітньої субвенції з державного бюджету України, що на 

147,88  млн.грн. більше, ніж торік. 

З метою підготовки закладів освіти міста до нового навчального року 

виконано поточні ремонти в 192 закладах (91 - дошкільної освіти, 92 - 

загальної середньої, 9 - позашкільної) на загальну суму 24585,92 тис.грн. 

Зокрема здійснено ремонти покрівель на 7075,97 тис.грн., ресурсних кімнат - 

139,63 тис.грн., класних приміщень - 1180,06 тис.грн., загальнобудівельні 

роботи - 13947,28 млн.грн., аварійні ремонти - 2242,97 тис.грн. 

У рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України виконувався капітальний ремонт загальноосвітньої школи № 53 I─II 

ступенів, реконструкція колегіуму «Мала гуманітарна академія» (благоустрій 

території, заміна конструкцій даху), реконструкція будівлі Міського Палацу 

дитячої та юнацької творчості на загальну суму 10489,3 тис.грн., з яких:  
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8543,0 тис.грн. - субвенція з державного бюджету, 1946,3 тис.грн. - 

співфінансування з бюджету міста.  

Для оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти 

профінансовано 10846,65 тис.грн. Придбано 35 од. обладнання та інвентарю 

довгострокового користування на  400,88 тис.грн. 

На утримання будівель та приміщень закладів освіти у відповідності до 

санітарно-гігієнічних вимог спрямовано 13992,01 тис.грн. 

Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» освоєно 27102,29 тис.грн. (проти                   

16345,38 тис.грн. у 2019 році), у т.ч.: 21600,46 тис.грн. - субвенція з 

державного бюджету, 5501,83 тис.грн. - співфінансування з бюджету міста. 

За рахунок субвенції придбано 222 ноутбуки для початкових класів, на 

загальну суму 4419,04 тис.грн., 489 од. спеціальних засобів корекції та іншого 

устаткування для підтримки дітей та учнів з особливими освітніми потребами 

на 4389,18 тис.грн. 

У 2020 році для проведення заходів з протипожежної безпеки в закладах 

освіти міста виділено 11030,5 тис.грн., у т.ч. на: придбання вогнегасників - 

1816,70 тис.грн.; обробку конструкцій будівель та споруд вогнетривними 

сумішами - 2435,7 тис.грн., ремонт шляхів евакуації - 3586,3 тис.грн., заміну 

протипожежних дверей - 861,8 тис.грн. 

Заклади освіти міста – активні учасники грантових програм. Так, на 

реалізацію 7 проєктів-переможців Громадського бюджету профінансовано              

2885,91 тис.грн. 

З метою змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення 662 школяра 

пільгових категорій направлено до позаміських дитячих закладів відпочинку 

та оздоровлення. За путівками, виділеними департаментом соціального 

захисту Запорізької обласної державної адміністрації, відпочили 424 дитини 

пільгових категорій. За рахунок коштів бюджету міста організовано їх 

підвезення до закладів. 

Для організації та проведення змістовного дозвілля школярів, 

попередження правопорушень серед них на базі закладів позашкільної освіти 

проведено 30 заходів, на що  спрямовано 206,23 тис.грн. 

У 2020 році змінено найменування 21 закладу загальної середньої освіти: 

15 - на тип закладу освіти «гімназія»; 5 на - «початкова школа»; 2 на «ліцей»; в 

Олександрівському районі створено  міжшкільний ресурсний центр. 

Завдяки планомірній та системній роботі щодо створення в закладах 

освіти додаткових місць для дітей дошкільного віку, на цей час відсутня черга 

з влаштування дітей, налічується 145 вільних місць у закладах дошкільної 

освіти. 

Учні запорізьких закладів освіти демонструють значні результати, так 

золотими і срібними медалями нагороджено 165 випускників. За виконання 

сертифікаційних завдань зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році             

14 випускників закладів освіти Запорізької області набрали 200 балів, з них -            

8 (проти 5 в минулому році) учнів шкіл міста. У ІІ (обласному) етапі конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН з навчальних 

предметів переможцями стали 9 школярів міста (І місце -2, ІІ – 7 учнів). 
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3.3. Культура  
Упродовж дії карантину усі заклади культури активно працювали 

онлайн, поширюючи культурні продукти на порталі «Культура», власних 

Інтернет-ресурсах (сайти, сторінки, блоги) та у соціальних Інтернет-мережах. 

За 2020 рік працівниками мистецьких шкіл, міських бібліотек, 

комунальних клубних закладів підготовлено понад 1500 заходів у онлайн 

форматі - показ вистав, майстер-класи, відео-заняття, онлайн уроки, 

інтерактивні відео-огляди, Інтернет-конкурси, віртуальні книжкові виставки, 

презентації, огляди літератури, веб-знайомства з письменниками та видатними 

людьми, літературні та історичні подорожі тощо. Крім того, проведено низку 

масштабних заходів: фестиваль Khortytsia Freedom, літературно-мистецький 

фестиваль «ТОLОКА», ІУ Міжнародний кінофестиваль ZIFF, Дні гостинності, 

Перший жіночий форум та інші. 

 
Показники галузі культури 

Деякі показники галузі культури 2019 2020 

Кількість заходів у рамках проєкту "Культура і мистецтво - 

назустріч кожному"  

89 

 

37 (формат 

онлайн) 

Мистецькі школи   

Кількість переможців творчих змагань усіх рівнів (осіб) 1316 1245 

Кількість творчих колективів у мистецьких школах (од.) 311 215 

Бібліотечні заклади міста   

Кількість читачів (тис. осіб) 106,2 73,2 

Книжковий фонд міських бібліотечних закладів (тис. прим.) 1095,03 594,5 

Загальна сума поповнення книжкових фондів (тис. грн.), у т.ч.: 1545,9 1270,1 

За рахунок бюджетних коштів (тис.грн.) 1074,0 1000,0 

За рахунок позабюджетних коштів - подарованих читачами, 

меценатами, тис.грн. 

471,9 270,1 

Міські театри   

Кількість вистав/концертів (од.)  201 82 

Кількість глядачів (тис. осіб) 20900 8900 

Палаци культури   

Кількість проведених заходів  1300 944 

Кількість відвідувачів заходів (тис. осіб) 460,0 233,0 

Кількість творчих колективів (од.) 82 80 

Чисельність учасників творчих колективів (осіб) 2400 2416 

Кількість любительських об’єднань (од.) 46 53 

Чисельність учасників любительських об’єднань (осіб) 1968 3234 

Кіноконцертний зал ім. О.Довженка    

Кількість сеансів, з них: 7731 2102 

Для дітей 1994 409 

Для пільгових категорій населення 61 57 

Кількість глядачів (тис. осіб) 84,2 27,0 

 

У місті працюють 60 муніципальних закладів культури. У 2020 році 

відкрито 2 філії мистецьких шкіл (музичні школи №№4, 8), де розміщено 

художні відділення; розширено навчальні площі музичної школи № 5 шляхом 

оренди частини будівлі по  вул.Бородинській, 9а.  
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Всього в мистецьких школах навчається 5977 учнів, охоплення дітей 

позашкільною освітою становить 8,9% від загального числа учнів, які 

навчаються в загальноосвітніх школах. 

Продовжувався розвиток інноваційних напрямків діяльності міських 

бібліотек. У 2020 році відкрито п’ять ревіталізованих бібліотек:                                  

2 спеціалізовані (пр.Соборний, 173, пр.Маяковського, 7), Центральна 

бібліотека для дітей (вул.Олександрівська, 51) та 2 публічні (вул.Історична, 45, 

вул.Ситова, 6). Розпочато реконструкцію 2-ох бібліотек у Шевченківському 

районі (пр.Моторобудівників, 64, вул.Чарівна, 121). 

Упродовж 2020 року 37 міських бібліотек надали послуги 73,2 тис. 

читачам (у 2019 році - 106,2 тис.), книговидача склала 667,95 тис. книг (у   

2019 році - 2136,54 тис. книг). Книжковий фонд міських бібліотек оновлено на 

загальну суму 1,0 млн.грн. 

У п’яти комунальних палацах культури працюють 133 клубних 

формування хореографічного, вокально-хорового, циркового та театрального 

мистецтва, з них 69 - дитячі. Кількість учасників налічує 5,6 тис. осіб. (у            

2019 році - 128 клубних формувань, які налічували понад 4,0 тис. постійних 

учасників). У 2020 році силами палаців культури проведено 944 заходи, які 

відвідало 223,0 тис. містян та гостей міста (у 2019 році проведено 1300 заходів, 

загальна кількість відвідувачів склала понад 460,0 тис.осіб).  

У кіноконцертному залі ім.О.Довженка упродовж року відбулося                

2102 кіносеанси, які відвідало 27,0 тис. глядачів (у 2019 році - 7731 кіносеанси, 

кількість глядачів склала  84,2 тис. осіб). 

Департаментом культури та туризму міської ради разом із підвідомчими 

закладами культури підготовлено та направлено 40 культурних проєктів для 

участі в конкурсах, які проводять донорські організації-грантодавці 

(Український культурний фонд, House of Europe, Громадський бюджет 

м.Запоріжжя). У 2020 році реалізовано інклюзивний проєкт за фінансової 

підтримки Українського культурного фонду «Разом за синім птахом: 

інклюзивна вистава» на суму 395,4 тис грн. Двома театрами (театр танцю та 

театр-лабораторія «Ві») залучено 1118,9 тис.грн. грантових коштів (проти 

511,0 тис.грн. торік). Палац культури «Орбіта» отримав 555,2 тис.грн., 

ЗМЦНТКОР «Народний дім» -72,5 тис.грн. 

За 2020 рік за рахунок власних надходжень виготовлено проєктно-

кошторисну документацію на капітальний ремонт дитячої школи мистецтв №4 

та дитячих музичних шкіл №№4,7,5, проведено капітальні ремонти                       

ПК «Заводський» та дитячої музичної школи №5. За рахунок бюджету 

розвитку завершено капітальні ремонти ПК «Хортицький», бібліотек за 

адресами вул.Історична, 45, вул.Ситова, 6, вул.Олександрівська, 51,                  

вул. Гоголя, 66, дитячих музичних шкіл №№4,5,8, дитячої школи мистецтв 

№4, частково виконано капітальний ремонт  ПК «Титан». Загальна сума 

видатків на проведення поточних ремонтів по 12-ти об'єктах  склала                  

1946,5, тис.грн. 
 

3.4. Фізична культура і спорт  
 На території м.Запоріжжя за рахунок бюджету міста утримується                     

20 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), 3 комунальних установи:                
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«Запорізький міський шаховий клуб «Думка», «Заводський районний 

фізкультурно - спортивний комплекс», «Міський фізкультурно - оздоровчий 

центр «Ратібор» та комунальне підприємство «Міський футбольний клуб 

«Металург». У ДЮСШ функціонує 38 відділень із 29 видів спорту                       

(21 олімпійський та 8 - неолімпійських видів). 

 У спортивних закладах займається 6510 дітей та підлітків, що на 5,0% 

менше, ніж торік, це зумовлено зменшенням кількості груп початкової 

підготовки та збільшенням кількості вихованців у групах базової та спеціальної 

підготовки. В зазначених закладах займається спортом 175 дітей пільгової 

категорії, що складає 2,6% від загальної кількості вихованців. 

 З метою більшого охоплення дітей та підлітків ДЮСШ функціонують в 

кожному районі міста та використовують спортивну базу 81 загально-

освітнього навчального закладу. 

 Упродовж року відбулося 10 Всеукраїнських турнірів та міських масових 

заходів, проведено 126 міських та районних спортивно-масових і фізкультурно-

оздоровчих заходів з усіма верствами населення, в яких взяло участь                     

11,25 тис.осіб. 

 Для підготовки юних спортсменів до змагань проведено 227 навчально-

тренувальних зборів на загальну суму 6662,46 тис.грн., у спортивних зборах 

взяли участь 3411 вихованеців; відряджено 1467 спортсменів для участі в 

чемпіонатах та першостях області, України (витрати на 102 відрядження склали 

1354,955  тис.грн.). 

У звітному періоді вихованці міських ДЮСШ завоювали 1964 нагороди 

різного ґатунку в індивідуальному та командному заліку, з яких: 733 - золотих, 

658 - срібних, 573 - бронзових. 

 Упродовж року спортсменам міста присвоєно 931 спортивний розряд:  

183 особі - кандидат в майстри спорту України, 231 - І розряд, 517 - масові 

спортивні розряди. 

 З метою створення належних умов для занять фізичною культурою та 

спортом та покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл у звітному 

періоді закінчено реконструкцію душових та роздягалень басейну «Салют» 

ДЮСШ «Салют» по вул.Історичній, 14 (вартість робіт - 465,107 тис.грн.), 

здійснено капітальний ремонт вікон будівлі СК «Титан» по вул.Перемоги, 131,                  

(438,21 тис.грн.), розпочато капітальний ремонт приміщень першого поверху 

будівлі СК «Титан», по вул.Перемоги, 131, (120,00 тис.грн.); виконано поточні 

ремонти в приміщеннях ДЮСШ №6, ДЮСШ «Хвиля», ДЮСШ «Локомотив», 

КП «МФК Металург» на загальну суму 980,18 тис.грн.  

 З метою покращання навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл міста в 2020 році за рахунок бюджету міста та коштів 

депутатського фонду придбано спортивний інвентар та спортивну форму на 

загальну суму  2928,28 тис.грн., на 44% більше ніж у 2019 році. 

У комунальну власність територіальної громади м.Запоріжжя придбано 

об'єкти нерухомого майна, за адресою м.Запоріжжя, вул.12 Квітня, буд. 2, та 

вул.Ленська, буд. 2 в, загальною вартістю 14,89 млн.грн., які планується 

використовувати для покращання навчально-тренувального процесу ДЮСШ 

«Металург Запоріжжя» в зимовий період та футбольної команди «Металург».  
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Обсяг видатків на галузь «Фізична культура та спорт», тис.грн. 
Зміст заходу План на 

2020 
рік 

Факт  за   
2020 
рік 

% до 
плану на 
2020 рік 

Факт  за   
2019 
рік 

% до             
2019 
року 

1. Проведення міських і районних 
спортивно-масових  та 
фізкультурно-оздоровчих заходів, 
проведення навчально-
тренувальних зборів, участь 
збірних команд міста у  
Всеукраїнських та Міжнародних 
змаганнях, Чемпіонатах та 
Першостях України   

 
1149,922 

 
1149,262 

 
100,0 

 

 
1289,168 

 
89,1 

 

2. Утримання  дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, підпоряд-
кованих департаменту 

 
82242,841 

 
81529,347 

 
99,1          

 
66647,337 

 
122,3    

3. Утримання  комунальних 
установ та  підприємств, 
підпорядкованих департаменту   

34982,491 34743,906 99,3     31936,936 108,8    

4. Централізована бухгалтерія 1521,2 1521,199 100,0  1276,305 119,2  
5. Придбання нерухомого майна 14894,997 14894,997 100,0   

 

3.5. Соціальний захист 

У м.Запоріжжі реалізуються усі державні соціальні програми. Станом на 

01.01.2021 близько 36,4 тис. сімей отримують різні види державної соціальної 

допомоги.  

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги, перебуває 196,7 тис. мешканців міста, у т.ч. понад                 

24 тис. отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг.  

Субсидією на оплату житлово-комунальних послуг користуються               

49,5 тис. домогосподарств, що на 1,3 тис. більше, ніж торік. Понад 46,0 тис. 

сімей отримують субсидію готівкою та 3,25 тис. - безготівково. 

У 2020 році продовжено розвиток дистанційних форм роботи з 

заявниками. Під час дії карантину, призначення усіх видів державної 

допомоги, субсидії, пільг, компенсацій не припинялося, подовження виплат 

відбувалося автоматично, згідно з прийнятими Урядом постанов. 

Для призначення окремих видів державної допомоги (при народженні 

дитини, допомоги на дітей ФОП, призначення субсидії, «муніципальна няня») 

пакет документів можна надати через сайт Міністерства соціальної політики 

України з використанням електронного цифрового підпису. 

Прийом документів управліннями здійснюється поштою, через скриньку 

управлінь, через електронні сервіси (сайт Міністерства соціальної політики 

України, сайти управлінь, за допомогою електронної пошти). 

Щотижня до управлінь за допомогою електронної пошти звертаються 

близько 600 осіб. У 2020 році консультації за допомогою скайп зв’язку 

отримали близько 400 мешканців міста. 

За допомогою загальноміського багатоканального телефонного зв'язку 

громадяни отримують інформацію з усіх питань соціального захисту без участі 

спеціалістів управлінь. Щотижня управління консультують близько 9 тис. 

мешканців міста за телефоном. 

Для швидкого та зручного оформлення будь-якого виду державної 

виплати та компенсації використовуються в роботі нові програмні продукти. 
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У 2020 році запроваджено нові програмні комплекси: «Облік 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації», «Автоматизована 

обробка заяв громадян», «Надання матеріальної допомоги», «Довідка про 

призначення пільг у розрізі послуг», «Контроль за призначенням та виплатою 

усіх видів допомог та компенсацій». 

На реалізацію Міської комплексної програми соціального захисту 

населення  в 2020 році спрямовано 49445,84 тис.грн., що становить 94,9% до 

річного плану. 

У рамках виконання заходів Програми різного виду матеріальну 

допомогу отримало 24,85 тис. громадян з числа родин з дітьми, осіб з 

інвалідністю, ветеранів та інших категорій населення. 

Допомогу на проживання або лікування за особистими зверненнями 

отримали 7313 громадян, у т.ч. 428 осіб - на поховання деяких категорій 

громадян. Сума витрат склала 12198,92 тис.грн. 

Проведено 29 виплат одноразової адресної цільової допомоги, які 

охоплюють категорію громадян в цілому. Таку адресну цільову допомогу 

отримали 6730 осіб з числа родин з дітьми з інвалідністю, багатодітних родин, 

осіб з інвалідністю, ветеранів війни, сімей загиблих військовослужбовців та 

інші, на загальну суму 11038,31тис.грн. 

У зв’язку з карантином, спрямованим на запобігання розповсюдженню 

коронавірусної інфекції, придбано продуктові набори на суму 677,22 тис.грн. 

для видачі одиноким особам, яким надається соціальна послуга догляду вдома 

і сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю та які відвідують відділення 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Запорізького міського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). 

Новорічні подарунки отримали 8036 дітей, які потребують особливої 

уваги та підтримки, на загальну суму 485,69 тис.грн. 

Забезпечено виплату матеріального заохочення 26 Почесним громадянам 

міста та фінансову підтримку 5 міських і 14 районних громадських об’єднань 

ветеранів. 

За рахунок коштів бюджету міста забезпечується право пільгових 

категорій громадян - мешканців міста на отримання пільг з послуг зв’язку, 

інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд. 

Упродовж 2020 року надано компенсацію за пільгові перевезення 

автотранспортом на 2360,22 тис.грн., водним транспортом - 1797,01 тис.грн., 

залізничним - 3679,26 тис.грн.; на надання пільг окремим категоріям громадян 

з оплати послуг зв’язку спрямовано 557,34 тис.грн.; інші пільги -                  

3671,52 тис.грн. 

З метою надання додаткових соціальних гарантій забезпечено 

безкоштовним проїздом одного з батьків 664 багатодітних сімей в трамваях, 

тролейбусах та автобусах ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс». 

Через структурні підрозділи Запорізького міського територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2020 році 

забезпечено соціальними послугами понад 3,8 ти.осіб, які потребували 

сторонньої допомоги. 
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На виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради поповнено 

матеріально-технічну базу відділення комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю Шевченківського району територіального центру на загальну 

суму 58,97 тис.грн. 

Запорізьким міським центром соціальних служб для сімей, дітей та 

молоді (далі-Центр) надано 14097 соціальних послуг особам, які опинилася в 

складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.  

У 2020 році реалізовано проєкт-переможець Громадського бюджету 

«Створення безбар’єрного доступу до отримання соціальних послуг 

маломобільних груп населення», в рамках якого облаштовано Центр пандусом.  

На відшкодування витрат закладам за тимчасове перебування                   

179 внутрішньо переміщених осіб спрямовано 743,57 тис.грн. 

Забезпечено виплату компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам та дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги. Станом на 01.01.2021 таку компенсацію отримало 1379 осіб на 

загальну суму 4708,98 тис.грн. 

У 2020 році з бюджету міста спрямовано 330,90 тис.грн. на виплату 

одноразової адресної грошової допомоги для оформлення права власності на 

житло для 27 дітей-сиріт, яке придбавалося за рахунок субвенції з Державного 

бюджету. 

 

3.6. Підтримка сім’ї, молоді та дітей 

 На виконання Програми фінансування заходів з питань сім’ї та молоді в 

2020 році використано 1151,2 тис.грн. або 96,6% до річного плану                   

(1191,6 тис.грн.). Кошти спрямовано на проведення 35 заходів, в яких взяло 

участь 7375 осіб (у 2019 році проведено 49 заходів із залученням 81085 осіб на 

загальну суму 2734,6 тис.грн.).  Зокрема проведено: 

- 2 заходи (із залученням 200 осіб), спрямованих на створення умов та 

сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської 

та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва; 

- 6 заходів (3200 осіб), спрямованих на популяризацію та утвердження 

здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді; 

- 12 заходів (2605 осіб), спрямованих на розвиток громадської активності 

молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з 

молодіжними, студентськими громадськими організаціями; 

- 15 заходів (1370 осіб), спрямованих на створення умов для всебічного 

розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста. 

 Через карантинні обмеження упродовж 2020 року в порівнянні з                

2019 роком проведено на 14 міських заходів менше та відповідно значно 

менше залучено відвідувачів.  

 За рахунок коштів Громадського бюджету в сумі 25,00 тис.грн. створено 

відеоролик «Твоє здоров’я - твоя відповідальність!», який інформує молодь 

міста, щодо здорового способу життя, показує шляхи зміцнення здоров’я та 

збільшує обізнаність громадян. 

 У рамках виконання Цільової комплексної програми забезпечення 

молоді м.Запоріжжя житлом у звітному періоді надано 3 пільгових 
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довгострокових кредити на загальну суму 1985,4 тис.грн. (проти                           

19 кредитів у 2019 році), що дозволило поліпшити житлові умови 3 молодим 

запорізьким сім’ям. На витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 

пільгових довгострокових кредитів спрямовано 60,33 тис.грн. 

На реалізацію Міської програми підтримки обдарованої молоді 

м.Запоріжжя упродовж 2020 року спрямовано 3907,3 тис.грн., матеріальну 

допомогу отримали 627 осіб (молоді вчені, студенти закладів вищої освіти 

початкового, першого та другого рівнів, учні закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

учні шкіл естетичного виховання, представники учнівської та студентської 

молоді, спортсмени-кандидати на участь у XXXII олімпійських іграх у 

м.Токіо). 

Упродовж 2020 року в умовах карантинних обмежень служба 

(управління) у справах дітей міської ради продовжувала свою роботу. Так, 

проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання 3185 сімей 

(виявлено 267 дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах);                     

965 рейдів, під час яких вилучено 124 неповнолітніх (влаштовано до притулку 

- 60, повернуто батькам - 11, влаштовано до лікарняних закладів - 53 дітей); 

надано інформаційно-консультативну допомогу 15580 громадянам. 

Одним з основних напрямків роботи служби є організація та проведення 

комісій з питань захисту прав дитини. У звітному періоді проведено                 

272 засідання, де було розглянуто 2650 питань. За позовом органу опіки за 

участі служби у справах дітей позбавлено батьківських прав 132 особи 

відносно 168 дітей, відібрано у батьків 33 дитини з подальшим улаштуванням 

їх долі. 

Станом на 01.01.2021 на обліку в службі перебувало 1695 підлітків 

різних категорій, що на 54 дитини більше, ніж станом на 01.01.2020. З цими 

підлітками та їх батьками постійно проводиться профілактична робота, 

надаються консультації з питань соціального захисту їх прав та інтересів. 

У порівнянні з 2019 роком кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування збільшилася до 1081. Збільшення кількості дітей-

сиріт насамперед пов'язано зі смертю одинокої мами, діти відповідно 

отримують статус дитини-сироти. 

З метою першочергового забезпечення права дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на сімейне виховання до сімейних 

форм улаштовано 178 дітей (проти 212 торік), з яких: 31 - усиновлено, над            

127 встановлено опіку, 20 - улаштовано в прийомні сім’ї та ДБСТ. Всього 

станом на 01.01.2021 в сімейних формах виховання перебуває 967 дітей, що 

становить 89,5% від загальної кількості дітей, які перебувають на обліку. 

За результатами роботи в Запоріжжі створено 2 нових дитячих будинки 

сімейного типу та 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

влаштовано в існуючі прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. 

На реалізацію Програми «Діти Запоріжжя» в 2020 році спрямовано 

1692,07 тис.грн. Одноразову адресну цільову допомогу в сумі 2,0 тис.грн. 

надано 57 випускникам шкіл з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 351 дитина отримала рюкзаки та канцелярське 

приладдя; 1073 дітей, які перебувають на обліку в службі отримали новорічні 
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подарунки з нагоди Дня Святого Миколая та Новорічних свят; до дня 

усиновлення надано подарунки 300 опікунам тощо. 

У звітному періоді відбулося заселення дитячого будинку сімейного 

типу в с.Тепличне, де виховується 10 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Завдяки Програмі «Діти Запоріжжя» дитячий 

будинок сімейного типу забезпечено сучасними меблями, побутовою 

технікою, предметами тривалого вжитку. 

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію 

нежитлового приміщення частини будівлі з прилеглими до неї об’єктами за 

адресою: пр.Інженера Преображенського, 3, для розміщення термінового 

влаштування дітей, розрахованого на 30 дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, віком від 2 до18 років. 

 

3.7.* Зайнятість населення та заробітна плата 

За підсумком2020 року спостерігалося погіршення ситуації в сфері 

зайнятості. Кількість безробітних суттєво збільшилася, у той же час відбулося 

зменшення попиту роботодавців на працівників. Це підвищило конкуренцію за 

робочі місця.  

Упродовж 2020 року в Запорізькому міському центрі зайнятості 

зареєструвався 14901 безробітний, а з урахуванням осіб, які перебували на 

обліку станом на 01.01.2021, їх загальна чисельність склала 18707 осіб, проти 

13524 особи торік. 

Станом на 01.01.2021 на обліку перебувало  5745  безробітних,  з яких               

4 932 особи отримували допомогу по безробіттю. 

Не зважаючи на зміни умов у підборі персоналу та прийнятті 

працівників на роботу в період карантину міський центр зайнятості 

продовжував реалізовувати активні програми сприяння зайнятості. Так, у    

2020 році активними програмами сприяння  зайнятості населення охоплено 

3969 безробітних громадян. Рівень охоплення цими заходами становив 21,2% 

проти 48,5% у 2019 році. 

Рівень працевлаштування на кінець звітного періоду склав 18,5% проти 

36,2% у 2019 році, 3452 особи, які мали статус безробітного, знайшли робоче 

місце за сприянням міської служби зайнятості.  

Станом на 01.01.2021 навантаження на одне вільне робоче місце склало      

19 осіб у порівнянні з 6 особами на 01.01.2020, наявність вільних робочих 

місць складала 303 од., що на 292 од. менше, ніж на 01.01.2020. 

Упродовж року 70 підприємств, організацій, установ міста надали 

прогнозні дані щодо масового вивільнення працівників з ініціативи 

роботодавця на 6185 осіб. 

У 2020 році 30 безробітних громадян скористалися шансом організації 

власної справи за рахунок отримання одноразової виплати допомоги по 

безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, що на 28 осіб менше, 

ніж торік. 

Карантинні обмеження суттєво вплинули на рівень доходів, тому багато 

роботодавців втратили можливість повноцінно виплачувати заробітну плату 

своїм працівникам. Певну фінансову підтримку тим, хто прагне зберегти 

персонал та відновити в майбутньому діяльність, пропонує держава. Чинним 
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законодавством передбачено, що громадяни (застраховані та працюють на 

роботодавця, який є суб’єктом підприємництва) матимуть змогу отримати 

допомогу по частковому безробіттю. Крім того, передбачено виплату 

допомоги по частковому безробіттю фізичним особам-підприємцям, які не 

мають найманих працівників. Упродовж карантину понад 3000 роботодавців 

та фізичних осіб-підприємців звернулися до центру зайнятості по допомогу з 

часткового безробіття.  

За направленням міської служби зайнятості упродовж 2020 року 

навчалися 360 безробітних, (1,9% від загальної кількості зареєстрованих 

безробітних), що на 339 осіб менше, ніж в 2019 році; 4 особи старше 45 років 

отримали ваучери для навчання за професіями та спеціальностями. 

Запорізьким міським центром зайнятості надано                                        

50773 профорієнтаційних послуги, з яких 33054 - профінформаційних,               

17533 - профконсультаційних та 186 послуг  з профвідбору. 

Під час  карантину проведено 254 інформаційних та 400 проф-

консультаційних вебінари. Всього упродовж року фахівці Запорізького 

міського центру зайнятості провели 1127 тематичних семінарів із 

безробітними з усіх напрямків роботи. 

До Запорізького міського центру зайнятості упродовж 2020 року 

звернулися: 

- 318 вимушено переміщених осіб, з яких 245 отримали статус 

безробітного, 194 - призначено виплату допомоги по безробіттю, 75 - праце-

влаштовано, 9 - залучено до професійного навчання (з яких 6 осіб 

працевлаштовано);  

- 600 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в 

АТО, з них 504 - набули статусу безробітного, 484 - отримували допомогу по 

безробіттю, 127 - працевлаштовано (у т.ч. 4 - отримали одноразово допомогу 

по безробіттю для відкриття власної справи), 6 - пройшли професійне 

навчання ( 5 - працевлаштовано). 

Для забезпечення додержання суб’єктами господарської діяльності                 

м.Запоріжжі законодавства про оплату праці упродовж 2020 року 

реалізовувався комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 

конституційного права працівників на своєчасність виплати та погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати. 

За статистичними даними станом на 01.01.2021 загальна сума 

заборгованості із виплати заробітної плати по м.Запоріжжю складала                  

98,12 млн.грн., що на 14,14 млн.грн. більше, ніж на початок 2020 року.  

Заборгованість з виплати заробітної плати утворилася на                          

23 підприємствах проти 18 підприємств на початок 2020 року, у т.ч.: 13 діючих 

(економічно активних) підприємств із сумою заборгованості - 46,2 млн.грн.;  6 

підприємств, які перебувають у стадії банкрутства - 46,7 млн.грн.;                          

4 економічно неактивних - 5,2 млн.грн. 

Заборгованість із заробітної плати за формами власності складає: в 

державному секторі економіки - 35,0 млн.грн. (35,7% від загальної суми 

заборгованості), в недержавному-  63,12 млн.грн. (64,3%).  

Найбільшими підприємствами-боржниками в м.Запоріжжі залишаються:  

- ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» - 30,13 млн.грн.;  
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- ЗДП «Кремнійполімер» - 20,89 млн.грн.; 

- ЗВО «Класичний приватний університет» - 13,02 млн.грн.; 

- ЗДП «Радіоприлад» - 10,87 млн.грн.;  

- ПАТ «Завод металоконструкцій «Укрсталь» - 5,66 млн.грн.;  

- ТОВ «Керуюча компанія «Наш дім - Запоріжжя» - 1,51 млн.грн.  

Основними причинами невиплати заробітної плати працівникам 

підприємств є зменшення обсягів виробничої діяльності, нестача обігових 

коштів, дебіторська заборгованість підприємств-контрагентів, арешт рахунків 

тощо.  

На кінець звітного періоду в м.Запоріжжі відсутня прострочена 

заборгованість із виплати заробітної плати в бюджетних установах, які 

фінансуються за рахунок бюджету міста. Проте, існує заборгованість на               

КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради - 1029,7 тис.грн. 

Питання забезпечення своєчасності виплати заробітної плати на 

підприємствах міста та погашення заборгованості з її виплати знаходяться на 

постійному контролі міської та районних комісій з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) та соціальних 

виплат, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації 

заробітної плати.  

Завдяки вжитим спільним заходам, упродовж 2020 року 

підприємствами-боржниками міста погашено заборгованість із заробітної 

плати на загальну суму 134,7 млн.грн. 

За даними моніторингу з укладення та реєстрації колективних договорів 

на підприємствах, в організаціях та установах міста, станом на 01.01.2021 

укладено та зареєстровано 2253 колективних договори, зміни та доповнення до 

них, у т.ч. 331 договір, зміни та доповнення до нього - в січні-грудні 2020 року. 

Інформація щодо стану справ із погашенням заборгованості із заробітної 

плати, додержання державних гарантій в оплаті праці, легалізацією заробітної 

плати систематично оприлюднюється на офіційному сайті Запорізької міської 

ради. 

З метою здійснення контролю за додержанням законодавства про працю 

в 2020 році інспекторами праці проведено контрольні заходи на                             

258 підприємствах, організаціях тощо, за результатами яких складено 211 актів 

інспекційних відвідувань та 47 актів про неможливість проведення 

контрольних заходів. Внесено 115 приписів на усунення виявлених порушень 

законодавства про працю; складено 57 протоколів про адміністративні 

правопорушення  посадових осіб, винесено 46 постанов про накладання 

штрафних санкцій на загальну суму 5,85 млн.грн. 

Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу на 1293 суб’єктах 

господарювання про найбільш ефективні способи дотримання законодавства 

про працю та роботу з питань недопущення використання не задекларованої 

праці на 15 суб’єктах; проведено семінар в онлайн режимі з перевізниками 

міста стосовно неприпустимості допуску до роботи працівників без 

оформлення трудових відносин. 

Спільно з Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області та 

Головним управлінням ДПС у Запорізькій області проведено 41 контрольний 

захід. Інформацію щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без 
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оформлення трудових відносин суб'єктами господарювання висвітлено на 

офіційному сайті Запорізької міської ради. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в  

м.Запоріжжі за 2020 рік становила 11713,04 грн., що на 7,2% більше, ніж торік. 

Середній розмір заробітної плати в 2,3 рази перевищує рівень 

мінімальної заробітної плати (5000,00 грн.) та в 5,2 рази прожитковий мінімум 

для працездатної особи  (2270,0 грн.).  Показник по місту на 1,4% більше, ніж 

по Запорізькій області та на 1,1% - ніж по Україні. 

 
 

3.8. Охорона праці  

З метою розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування 

сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізації 

ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 

виробництві розроблено та затверджено «Комплексні заходи щодо поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2020 - 2021 роки», 

які включають 462 заходи, виконання яких покладається на 48 суб’єктів 

господарювання м.Запоріжжя на загальну суму 96,15 млн.грн.  

Упродовж 2020 року 39 суб’єктів господарювання виконали                         

262 запланованих заходи, на загальну суму 47774,04 тис.грн. 

Крім того, шляхом листування здійснювався контроль щодо 

функціонування системи управління охороною праці на підприємствах 

комунальної форми власності. Проаналізовано ситуацію на комунальних 

підприємствах міста в галузях охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, 

культури та спорту (всього  350 закладів, установ, організацій міста).  

Щокварталу здійснювався моніторинг виробничого травматизму та 

випадків професійних захворювань на підприємствах м.Запоріжжя; за 

інформацією підприємств, на яких сталися нещасні випадки, здійснювався 

аналіз обставин і причин нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій на виробництві. 

З метою реалізації заходів і завдань, які направлені на підтримку 

незайнятого населення, насамперед, соціально незахищених верств населення, 

які не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці, та легалізації 

трудових відносин у місті діяла Програма зайнятості населення м.Запоріжжя 
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на 2018-2020 роки. У рамках виконання цієї програми, затверджено перелік 

видів робіт та перелік підприємств і установ міста, за участю яких 

проводиться організація громадських робіт для безробітних. 

Упродовж звітного періоду для організації громадських робіт залучено          

64 безробітних, які потребують додаткових гарантій зайнятості. Громадські 

роботи проводилися на базі управлінь соціального захисту населення 

Запорізької міської ради по районах міста; КЗ «Центр соціальної підтримки 

дітей та сімей «Затишна домівка» Запорізької міської ради.  

Обсяг фінансування на організацію громадських робіт разом із коштами 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття станом на 01.01.2021 склав 376,678 тис.грн. 
 

4. Створення умов  для покращення довкіллі та ресурсозбереження  

4.1. Охорона навколишнього природного середовища 

За 2020 рік до міського фонду охорони навколишнього природного 

середовища надійшло 21628,07 тис.грн. екологічного податку та               

115,58 тис.грн. грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням 

природоохоронного законодавства. План по надходженнях виконано на 87,0% 

через падіння виробництва в базових галузях, які підпадають під введення 

карантиних обмежень.  

На виконання Програми «Про фінансування природоохоронних заходів 

за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки» в 2020 році 

спрямовано 22660,22 тис.грн.  

Упродовж 2020 року екологічні надходження спрямовувалися на 

виконання робіт за наступними напрямками: 

Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості 

На заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного 

середовища, підвищення екологічної свідомості населення виділено               

1166,72 тис.грн. Кошти спрямовано на випуск щомісячного безкоштовного 

додатку до газети «Запорозька Січ» - «Запоріжжя екологічне» та проведення  

4-й спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму «Еко 

Форум-2020». 

У зв’язку із забороною проведення масових заходів на період карантину 

через поширення коронавірусу, не проведено щорічну фотовиставку-конкурс 

«Іншої землі у нас не буде, нам треба нашу зберегти» та заходи 

просвітницького напрямку в навчальних закладах міста. 

Поліпшення стану водних об'єктів  

За зазначеним напрямком виконано роботи з реконструкції напірного 

каналізаційного колектору КНС-24 від вул.Істоміна-Калинова до камери 

гасіння по вул.Новгородській в м.Запоріжжі (ділянка від вул.Калинової до      

ПК-1+42), на що спрямовано 2301,11 тис.грн.; 

Проводилася процедура оцінки впливу на довкілля по наступних 

об’єктах: «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка русла б.Суха в 

районі Дослідної станції» - 350,99 тис.грн. та «Заходи щодо відновлення і 

підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка 

русла р.Кабиця в Комунарському районі м.Запоріжжя» - 302,64 тис.грн. 
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Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття 

Виконано заходи: 

- «Реконструкція теплиць з заміною несучих конструкцій зі склінням по 

вул.Чарівній, 11» сума фінансування склала 23612,0 тис.грн, з яких                  

17295,3 тис.грн. - з бюджету міста та 6316,7 тис.грн. - субвенція з обласного 

бюджету; 

 - «З озеленення міста» на загальну суму 19389,30 тис.грн. За рахунок 

коштів обласної субвенції висаджено 5337 дерев та кущів на території міста 

(Прибережна магістраль, дорога до аеропорту, парки Перемоги, Гагаріна, 

Трудової Слави, Вознесенівський, сквер «ім.30-річчя визволення України від 

фашистських загарбників» по вул.Лізи Чайкіної тощо) на суму                         

18630,82 тис.грн. та за рахунок коштів бюджету міста 269 дерев та кущів 

(Південне шосе, парк відпочинку «Дубовий гай», парк Перемоги, 

Ландшафтний парк «Вознесенівський», парк Енергетиків, парк Металургів 

імені В.А. Сацького) на суму 758,481 тис.грн. 

- «Заходи з озеленення» території позашкільного навчального закладу 

«Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад». Сума фінансування 

становила 100,00 тис.грн.; 

- «Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання 

знищенню чи пошкодженню території природно-заповідного фонду» -              

300,0 тис.грн.  

- «Організація проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту 

Плану дії з адаптації до наслідків зміни клімату м.Запоріжжя». Сума 

фінансування - 79,98 тис.грн.  

З метою зменшення вразливості міста до кліматичних змін, подолання 

проблем і попередження загроз, пов’язаних зі зміною клімату, забезпечення 

більш комфортних і безпечних умов життя містян у 2020 році розроблено та 

затверджено План дій з адаптації до наслідків зміни клімату міста Запоріжжя. 

 

4.2. Розвиток ресурсоощадної та енергоефективної системи 

життєзабезпечення міста 

Упродовж звітного періоду тривала робота щодо залучення 

інвестиційних ресурсів у розвиток міста. 

1. У рамках «Програми розвитку муніципальної інфраструктури 

України» підписано Угоду про співпрацю між Європейським інвестиційним 

банком (ЄІБ), Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства та Запорізькою міською радою в сфері надання 

консультаційних послуг з підготовки певних інвестицій в області теплової 

модернізації будівель м.Запоріжжя та Угоду про передачу коштів позики між 

Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій 

України та Запорізькою міською радою. 

Запорізькою міською радою прийнято рішення «Про затвердження 

Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, 

Міністерством розвитку громад та територій України та Запорізькою міською 

радою в рамках проєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних 

будівель м.Запоріжжя». 
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Банком визначені експерти, які працюють на об’єктах м. Запоріжжя для 

розроблення оновленого ТЕО. 

Упродовж 2020 року відбувалися візити Консультанта ЄІБ та ГУПП 

(Мінрегіон) до м.Запоріжжя з метою представлення місцевих експертів, 

обговорення питань створення тендерного комітету, обстеження будівель, 

підготовки оновленого ТЕО. 

У вересні 2020 року Запорізькою міською радою прийнято рішення про 

створення тендерного комітету для реалізації програми ЄІБ у рамках Проєкту 

«Комплексна термомодернізація бюджетних будівель м. Запоріжжя»; у грудні 

проведено 2 онлайн-наради з Консультантом ЄІБ з питань проведення 

тендерних процедур. 

На розгляді структурних підрозділів міської ради знаходиться пакет 

документів, наданий Консультантами ЄІБ, який у подальшому буде 

направлений до ГУПП (Групи управління та підтримки Програми при 

Мінрегіоні). 

2. У рамках проєкту «Міський громадський транспорт в Україні» за 

рахунок кредитних коштів ЄІБ планується придбати 21 новий електробус та  

21 новий автобус великої місткості. 

На розгляді Міністерства фінансів України знаходиться проєкт рішення 

Запорізької міської ради щодо надання гарантії.  

ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» надав ЄІБ на розгляд пакет документів 

для отримання кредиту. 

Управлінням з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької 

міської ради надано пакет документів до Антимонопольного комітету України 

щодо нової державної допомоги для впровадження проєкту. 

Мінфін України наказом від 06.11.2020 № 684 погодив обсяг та умови 

надання місцевої гарантії в 2020 році для забезпечення виконання боргових 

зобов’язань ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс».  

АМКУ рішенням від 03.12.2020 № 759-р визнав допустимою державну 

допомогу в формі місцевої гарантії та капітальних трансфертів. 

Запорізькою міською радою прийнято рішення від 23.12.2020 № 28 «Про 

надання місцевої гарантії у 2020 році» для забезпечення виконання боргових 

зобов’язань за запозиченням, залученим ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс». 

У грудні 2020 року підписано Угоду про переказ коштів з боку міської 

ради. Наразі розробляється ТЕО, як частина тендерної документації. Після їх 

погодження з ЄІБ та Мінінфраструктури України можливо розпочати 

проведення закупівлі. 

3. У рамках проєкту «Міський громадський транспорт в Україні - ІІ»                 

виконавчим комітетом міської ради надано на розгляд дві пропозиції щодо 

реалізації проєктів з розвитку транспортної інфраструктури за рахунок 

кредитних коштів ЄІБ (у форматі вираження інтересів): 

- Реконструкція та модернізація 23 тягових перетворювальних 

підстанцій. Реалізація цього проєкту дозволить створити умови безперебійної 

та сталої роботи електротранспорту міста, зменшити експлуатаційні витрати, 

підвищити безпечність пасажирських перевезень, знизити навантаження на 

екологію міста. 
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- Реконструкція вул.Шевченка від вул.8 Березня до вул.Солідарності і 

вул. Солідарності від вул.Шевченка до вул Калібрової в м.Запоріжжі. 

Наразі КП «Управління капітального будівництва» розробляється 

проєктно-кошторисна документація за проєктом. 

4. У рамках проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій 

(виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції 

ООН про зміну клімату) планується реалізація проєктів за двома напрямками: 

- встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будівлях 

житлової та бюджетної сфери (встановлення 100 ІТП на 97 об’єктах – 35 

житлових будинків та 62 заклади освіти).  

- придбання 10 нових електробусів для заміни дизельних автобусів 

ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс», 4 зарядних пристроїв для повільної зарядки, 

2 пантографних зарядних станцій та виготовлення наліпок для маркування 

електробусів.  

5. У рамках співробітництва з Німецьким банком розвитку KfW.  

Підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної 

Республіки Німеччина про фінансове співробітництво на суму 214,6 млн.євро, 

яким передбачається фінансування проєкту «Енергоефективність у громадах - 

І» за участю Запоріжжя та Житомира. Наприкінці  2020 року міським головою 

підписано Фінансову угоду для залучення компанії-консультанта (за рахунок 

банку, як міжнародна технічна допомога). 

6. У рамках програми бізнес-фінансування Danida Business Finance 

(DBF) і Nordik Environment Finance Corporation (NEFCO) розглядається 

можливість підготовки та впровадження проєктів «Будівництво цеху утилізації 

осаду після механічного зневоднення на центральних каналізаційних очисних 

спорудах Лівого берега ЦОС-1 м. Запоріжжя»; «Реконструкція та розширення 

центральних очисних споруд каналізації Правобережної частини (ЦОС-2) 

м.Запоріжжя».  

За результатами проведених робіт компанія COWI підготувала ТЕО для 

Запорізької станції очистки стічних вод та мулу ЦОС-1. Замовником 

виконаних робіт є фінансова компанія DSIF (Данія), компанія NEFCO є 

потенційним інвестором із залучення кредитних коштів для реалізації 

реконструкції ЦОС-1. Розроблене попереднє ТЕО може бути використане для 

можливої подальшої підготовки та реалізації інвестиційного проєкту з 

реконструкції очисних споруд ЦОС-1. 

7. З травня 2019 року м.Запоріжжя бере участь у співробітництві з 

Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), про що між сторонами 

підписано Меморандум про взаєморозуміння. 

З метою ефективної реалізації інвестиційних проєктів, поліпшення 

якості транспортних послуг, вдосконалення міської системи управління 

транспортом та безпекою, розвиток енергоефективного зовнішнього 

освітлення, вирішення актуальних екологічних проблем, прийнято рішення 

«Про співпрацю з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). Обсяг 

фінансування проєктів за рахунок коштів Міжнародної фінансової корпорації 

(IFC) складає 55 млн.євро. 
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До Програми з реалізації проєктів розвитку міської інфраструктури за 

підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) включено наступні 

інвестиційні проєкти по комунальних підприємствах міста: 

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення 

«Запоріжміськсвітло»: 

- Упровадження інтелектуальної системи управління вуличного 

освітлення шляхом реконструкції існуючих мереж.  

- Упровадження інтелектуальної системи керування засобами 

регулювання дорожнім рухом. 

Комунальне ремонтно-будівельне підприємство «Зеленбуд»: 

- Створення сучасного екологічного парку м. Запоріжжя. 

Комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління 

автомобільних шляхів»: 

 - Оновлення транспортного парку підприємства. 

Комунальне підприємство міського електричного транспорту 

«Запоріжелектротранс»: 

- Оновлення рухомого складу та модернізація транспортної 

інфраструктури. 

До Міжнародної фінансової корпорації (IFC) було направлено зведену 

екологічну та соціальну інформацію (ESRS) та План екологічних та соціальних 

(ESAP) щодо проєкту «Смарт Запоріжжя», які були розміщені 03.12.2020 на 

офіційному сайті IFC. 

Наразі між комунальними підприємствами міста та Міжнародною 

фінансовою корпорацією (IFC) ведеться детальне обговорення перспективних 

напрямків співробітництва, проводяться онлайн-конференції з робочою 

групою консультантів Міжнародної фінансової корпорації (IFC). 

Базу потенційних бюджетних установ для ЕСКО-механізму розміщено 

на веб-сайтах Запорізької міської ради та Запорізької облдержадміністрації.  

У червні-липні 2020 року проведено відкриті торги із закупівлі 

енергосервісу для 39 закладів освіти. У вересні по 32 закладах укладено 

енергосервісні договори з переможцями торгів на 55,958 млн.грн.  

За енергосервісними договорами будуть запроваджені енергоефективні 

заходи: встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) із системою 

диспетчеризації та віддаленого управління і контролю, надання послуг з 

енергосервісу.  

За рахунок залучених інвестицій планується отримати економію 

теплової енергії в середньому на 36,0%. Очікуване загальне скорочення витрат 

закладів на комунальні послуги складає 62,423 млн.грн.   

У зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 та обмеженням масових 

заходів проведення Днів Сталої Енергії у м.Запоріжжі в рамках Європейського 

Тижня Сталої Енергії перенесено на 2021 рік. 

Четвертий рік поспіль здійснюється моніторинг споживання 

енергетичних ресурсів бюджетними установами міста.  

У зв’язку зі зниженням потужностей виробництва ПАТ «Запоріжсталь» 

вторинне тепло від підприємства для забезпечення гарячого водопостачання 

районів міста в міжопалювальний період використовувалося лише з 27.07.2020 

по 30.09.2020. Обсяг заміщення (вивільнення) природного газу склав                  
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2,670 млн.куб.м, зменшення викидів парникових газів у навколишнє 

середовище - 1,7%. 

 

4.3. Техногенна безпека  

Пріоритетом в діяльності управління з питань попередження 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради є 

створення умов щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій, у тому 

числі військового характеру, шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації 

їх наслідків і надання допомоги постраждалим. 

У м.Запоріжжі реалізується Міська цільова програма запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

організації рятування на водах, на виконання якої в 2020 році спрямовано 

18923,20 тис.грн., що складає 99,5% до річного плану. 

На створення матеріального резерву міста (придбання палива) витрачено 

290,40 тис.грн., на заходи щодо запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха з бюджету міста та за рахунок власних 

надходжень спрямовано 8486,06 тис.грн. 

Для організації рятування на водах упродовж року освоєно кошти в сумі 

10146,73 тис.грн., з яких 9953,70 тис.грн. - з загального фонду. 

З метою забезпечення високого рівня готовності підрозділів ЗМРВС до 

дій за призначенням та підвищення рівня безпеки відпочиваючих на акваторії 

міста упродовж звітного періоду придбано рятувальні засоби (мотори, 

ехолоти, жилети, канати, фали), водолазне спорядження (гідрокостюми; 

підводні ножи, ліхтарі; вантажні пояси), причіп автомобільний під перевезення 

човна з підвісним мотором; виконано роботи щодо відновлення та поліпшення 

матеріально-технічної бази служби (відновлено пункти обігріву АРС-1, 3, 

відремонтовано приміщення для зберігання дров та вугілля на АРС-1, 3, 

відремонтовано приміщення для зберігання індивідуального рятувального та 

водолазного спорядження, спецодягу та особистих речей водолазів АРС-1, 3. 
 

Результати проведеної роботи за 2019-2020 роки  

№ 
з/п 

Заходи 2019 рік 
(факт) 

2020 рік 
(план) 

2020 рік 
(факт) 

1. Поповнення матеріального резерву 
міста – закупівля палива (бензин та 
дизельне пальне) 

11,19 тис.л 20,0 тис.л 20,0 тис.л 

2. Паводки та підтоплення 2 - 2 

3. Проведення поточної демеркурізації 12 разів - 
оброблено 

68 кв.м 
приміщень 

32  

разів 

11 разів  

4. Аварійно-рятувальні роботи з 
попередження загибелі та травматизму 
населення в побуті 

734 847 629 

5. Запобігання можливої загибелі людей 183 150 183 

6. Надання допомоги на воді 169 300 157 
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7. Обстежено акваторій пляжів, інших 
місць масового відпочинку 

100 тис.кв.м 100 тис.кв.м 100 тис.кв.м 

 

За 2020 рік кількість виходів плавзасобів становила 1694 рази 

(рятувальниками рятувально-водолазної служби врятовано 157 осіб та піднято 

з води 15 осіб), виходи піших патрулів рятувальників склали 387 рази. Крім 

того, проведено очистку водної акваторії пляжів та зон відпочинку загальною 

площею 100,0 тис.кв.м. 

Кількість людей, яким надана допомога на воді, знизилася в порівнянні з 

2019 роком внаслідок введеного в місті карантину з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та значного посилення 

профілактичної роботи рятувальниками на пляжах і їх акваторіях.  

 

ІІІ.  Джерела фінансування та матеріальні ресурси міста 

1. Реалізація основних напрямків бюджетної політики 

 У 2020 році надходження до бюджету міста в порівнянні з 2019 роком  

зменшилися на 1016,3 млн.грн. або на 11,9%. 

 Обсяг доходів бюджету міста за підсумками звітного періоду склав           

7540,6 млн.грн., у т.ч. доходи загального фонду - 6044,8 млн.грн., спеціального 

фонду - 177,4 млн.грн., офіційні трансферти - 1318,4 млн.грн. У структурі 

дохідної частини доходи загального фонду бюджету складають 80,1%, 

офіційні трансферти та доходи спеціального фонду - 17,5% та 2,4% відповідно. 

 План по доходах загального фонду з урахуванням внесених змін (без 

урахування офіційних трансфертів) виконано на 100,8%, понад плану 

надійшло 48,1 млн.грн, проте це на 5,6% або на 322,5 млн.грн. менше, ніж 

торік. 

 
 

 Найбільші надходження до загального фонду бюджету надійшли від 

податку на доходи фізичних осіб у сумі 3772,6 млн.грн., що становить 62,4%. 

План виконано на 100,8%. У порівнянні з показником 2019 року надходження 

цього податку збільшилися на 2,9% або на 107,3 млн.грн., що пояснюється 

зростанням соціальних стандартів. Крім того, в результаті проведених заходів 
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(активізація роботи щодо ліквідації заборгованості із заробітної плати, її 

легалізації, збільшення рівня заробітної плати тощо) до бюджету мобілізовано 

133,2 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб.  

 Обсяг сплати єдиного податку склав 774,8 млн.грн. або 101,3% до 

планового показника. В порівнянні з 2019 роком відбулося зростання на                   

100,5 млн.грн. (на 14,9%), у т.ч. по фізичних особах - на 96,8 млн.грн. або на 

17,6%. Це обумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та 

прожиткового мінімуму, прив’язку до яких мають ставки для платників І та ІІ 

груп платників єдиного податку. Коливання впродовж року показника індексу 

інфляції (станом на 01.01.2021 року він склав 105,0%), який супроводжувався 

поступовим підвищенням загального рівня цін на товари і послуги, вплинув на 

зростання обсягу доходів і відповідно відрахування єдиного податку 

платниками ІІІ групи - фізичними особами-підприємцями та юридичними 

особами. 

 Кількість платників-фізичних осіб зросла на 6,8% (якщо на початок 

звітного року їх було 25 703 осіб, то на кінець - 27 451). Кількість юридичних 

осіб на спрощеній системі оподаткування також збільшилася на 190 (або на 

3,6%) й склала 5 480 од. 

 У 2020 році надійшло 24,1 млн.грн. плати за надання інших 

адміністративних послуг (102,6% до плану), що на 13,1 млн.грн. або на 35,2% 

менше, ніж торік. Це пов’язано зі зменшення на 8,4 млн.грн. або на 39,0% 

перерахувань від територіальних підрозділів Державної міграційної служби 

України за надання послуг у сфері міграції. 
Надходження спеціального фонду (без врахування власних надходжень 

бюджетних установ та трансфертів) становили 63,7 млн.грн. (план виконано на 
98,0%). 

До бюджету розвитку бюджету міста надійшло 41,6 млн.грн., (у т.ч. 
37,5 млн.грн. - від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності; 
4,1 млн.грн. - кошти пайової участі в розвитку інфраструктури).  

 

 
Видатки бюджету міста склали 7845,4 млн.грн., у т.ч. з загального фонду 

- 6 648,0 млн.грн. (99,2% до річного плану),  спеціального фонду - 
1197,4 млн.грн. (85,5%). До державного бюджету перераховано реверсної 
дотації в сумі 477,4 млн.грн. або 100% планових показників. 

При затвердженні та внесенні змін до бюджету міста враховано в 
першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 
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оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. У звітному періоді за 
рахунок надходжень до загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями 
спрямовано 3164,2 млн.грн. (99,8% річних кошторисних призначень). 
Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії проведено в 
повному обсязі на загальну суму 244,3 млн.грн., що на 29,0% менше, ніж торік. 
Це пов’язано, насамперед, із скороченням споживання енергоносіїв в 
натуральних показниках внаслідок кліматичних змін (зростання зимових 
температур), вжиттям заходів з енергозбереження та переходом на 
дистанційну роботу та навчання під час карантину. 

Видатки на обслуговування боргу склали 213,0 млн.грн., що відповідає 
плановим показникам. 

Інші видатки (незахищені статті) проведено в обсязі 3148,6 млн.грн.  
(93,1% до плану), з яких видатки бюджету розвитку склали 1030,5 млн.грн. 
(84,7% річних планових призначень).  

 

Структура видатків бюджету міста за функціональною ознакою 
 

 
З метою покриття дефіциту бюджету розвитку в звітному періоді до 

бюджету міста залучено кредитні кошти в обсязі 500,0 млн.грн., які 
використані на фінансування передбачених бюджетом міста видатків розвитку 
та забезпечено погашення основної частини боргу за раніше здійсненими 
запозиченнями в сумі 135,2 млн.грн. 

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 
1,8 млн.грн. у тому числі по загальному фонду бюджету (недофінансування із 
обласного бюджету на реалізацію заходів, передбачених Програмою сприяння 
виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради) 
– 0,3 млн.грн., спеціальному - 1,5 млн.грн. Заборгованість з виплати заробітної 
плати з нарахуваннями та за придбання медикаментів, продуктів харчування 
відсутня. 

У 2020 році за підсумками І півріччя рейтинговим агентством 
ТВО «Кредит-Рейтинг» м.Запоріжжю оновлено довгостроковий кредитний 
рейтинг за Національною рейтинговою шкалою на рівні uaAA - прогноз 
«стабільний». Це свідчить, що місто характеризується дуже високою 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або 
борговими інструментами. 

 

2. Фінансовий стан комунальних підприємств міста 

На території м.Запоріжжя здійснюють фінансово-господарську 

діяльність 33 комунальних підприємства, які підпорядковані відповідним 

структурним підрозділам міської ради, та 28 комунальних некомерційних 
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підприємств галузі охорони здоров`я. КСВП «Юність» знаходиться в стані 

припинення господарської діяльності. 

За 2020 рік загальний дохід комунальних підприємств міста становив 

7737,1 млн.грн., у т.ч. комунальних підприємств - 5664,8 млн.грн, 

комунальних некомерційних підприємств - 2072,3 млн.грн. 

Фінансовим результатом роботи комунальних підприємств за 2020 рік є 

прибуток у розмірі 460,1 млн.грн. 

Прибуток у розмірі 514,7 млн.грн. отримали 24 комунальних 

підприємства, збиток у сумі 54,6 млн.грн. - 8 підприємств, фінансовий 

результат роботи 1 комунального підприємства - «0». 

Концерном «Міські теплові мережі» отримано прибуток у розмірі            

464,0 млн.грн., що пов’язано зі списанням штрафних санкцій НАК «Нафтогаз 

України», наданням фінансової допомоги з бюджету міста. 

Збиток підприємства «Запоріжелектротранс» сягнув 42,1 млн.грн. 

Основна причина - недоотримання доходів від перевезення платної категорії 

пасажирів у зв`язку з запровадженням карантинних обмежень та зменшення 

кількості перевезених пасажирів і середньодобового випуску громадського 

транспорту. 

Станом на 01.01.2021 до бюджету міста комунальними підприємствами 

перераховано 157,8 млн.грн. податку на прибуток, що на 106,9 млн.грн.           

(у  3,1 рази) більше, ніж за 2019 рік та 2,7 млн.грн. частки (частини) прибутку. 

На підприємствах комунальної власності міста працює 20,9 тис. осіб 

(10,3 тис. - на комунальних та 10,6 тис. - на комунальних некомерційних 

підприємствах), фонд оплати праці яких за 2020 рік становив 2387,0 млн.грн., 

середня заробітна плата - 9536,9 грн. (10960,6 грн. - на комунальних та            

8154,8 грн.  - на комунальних некомерційних підприємствах) . 

 

3. Управління майновими ресурсами комунальної власності міста 

Територіальній громаді м.Запоріжжя на праві комунальної власності 

належить 9920 об’єктів нерухомого майна (будівель та споруд), крім 

житлового фонду проти 10120 об’єктів в 2019 році. 

Зменшення кількості об’єктів права комунальної власності відбулося за 

рахунок приватизації об'єктів, списання нерухомого майна, а також 

актуалізації даних щодо складу нерухомого майна на підставі матеріалів 

технічної інвентаризації, державної реєстрації об'єктів та приведення 

бухгалтерського обліку у відповідність до норм чинного законодавства. 

Станом на 31.12.2020 кількість діючих договорів оренди, за якими 

департамент комунальної власності та приватизації міської ради є 

орендодавцем, складає: 

Об’єкти оренди, які 
перебувають у: 

Кількість діючих 
договорів оренди 

Перерозподіл орендної плати 

віданні департаменту 
комунальної власності та 
приватизації міської ради 

6 Надходження з орендної плати 
спрямовуються до бюджету міста 

господарському віданні                  
КП «ВРЕЖО №7»  

680 Надходження з орендної плати спрямо-
вуються: 70% до бюджету міста, 30% на 
розрахунковий рахунок КП «ВРЕЖО №7» 
балансоутримувача майна 
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оперативному управлінні 
бюджетних установ, закла-
дів, організацій, комуналь-
них некомерційних 
підприємств 

506 Надходження з орендної плати 
спрямовуються на розрахункові рахунки 
балансоутримувачів майна 

Всього: 1192  

Упродовж 2020 року укладено 124 договори оренди об'єктів права 

комунальної власності.   

За 2020 рік надійшло 35 084,15 тис.грн. від орендної плати, з них до 

бюджету міста - 19986,97 тис.грн.; на розрахунковий рахунок КП«ВРЕЖО 

№7» - 9835,90 тис.грн., на спеціальні розрахунки установ - 5 261,28 тис.грн. У 

порівнянні з 2019 роком надходження до бюджету міста зменшилися на 

1883,24 тис.грн. 

У звітному періоді проведено 507 перевірок виконання орендарями 

комунального майна умов договорів оренди, за результатами яких 

здійснювалися заходи щодо спонукання орендарів сумлінно виконувати 

обов’язки, які передбачені умовами договору оренди. 

Загальна сума надходжень до бюджету міста за 2020 рік від відчуження 

комунального майна становила 37488,7 тис.грн., що в 3,8 рази більше, ніж 

торік (9954,40 тис.грн.) та складає 103,0% від скорегованого на 2020 рік плану 

(36400,0 тис.грн.), у т.ч.: 34428,5 тис.грн. - від приватизації комунального 

майна; 3060,2 тис.грн. - від списання (ліквідації) та відчуження рухомого 

майна, яке перебувало в господарському віданні або оперативному управлінні 

суб’єктів права комунальної власності. 

Упродовж 2020 року до переліку об’єктів, що підлягають приватизації 

включено 114 об’єктів права комунальної власності (12 - викуп; 102 - 

електронний аукціон з умовами), що в 4 рази більше, ніж торік, укладено                 

20 договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації (в 2 різи більше),  
підготовлено до продажу 32 об’єкти приватизації. 

З метою забезпечення прозорості процесу приватизації, повідомлення та 

інформації щодо відчуження комунального майна публікуються в засобах 

масової інформації. 

З метою сприяння розвитку інфраструктури міста до комунальної 

власності територіальної громади прийнято майно та закріплено на праві 

оперативного управління або господарського відання за суб’єктами права 

комунальної власності:  

- друковану продукцію (підручники) 380 од. вартістю 126,16 тис.грн.; 

- об’єкти соціальної інфраструктури від АТ «Мотор Січ»: нерухоме майно 

(будівлі та споруди) у т.ч. зовнішні мережі електро-, тепло-, водопостачання та 

водовідведення дитячих садків-ясел №133 по вул.Чарівній, 36а, №181 по 

вул.Моторобудівників, 30, та дошкільного лікувального закладу №233 по 

вул.Моторобудівників, 32а, загальною вартістю 37590,80 тис.грн. 

- об’єкти нерухомого майна (квартири) вартістю 1 950,00 тис.грн.; 

- інше окремо виділене майно (елементи об’єктів благоустрою, об'єкти 

дорожньої інфраструктури тощо) - 2754,07 тис.грн.; 

- об’єкти інженерної інфраструктури від суб’єктів іншої форми власності 

(ОСББ, ПрАТ): 101,0 п.м зовнішніх мереж водопостачання загальною вартістю 
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53,27 тис.грн.; 622,0 п.м мереж водовідведення (671,57 тис.грн.), 314,2 п.м  

мереж теплопостачання (539,85 тис.грн.). 

Упродовж 2020 року організовано 7 аукціонів на право оренди, за 

результатами яких визнані переможці, та продовжені договори оренди. 

 

4. Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин  

У 2020 році в рамках реалізації Програми раціонального використання 

території та комплексного містобудівного розвитку м.Запоріжжя виконано 

топографічну зйомку М1:500 земельних ділянок на зальну суму 31,39 тис.грн., 

виготовлено документацію із землеустрою на 25,79 тис.грн., внесено зміни до 

комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для впровадження 

підприємницької діяльності на 202,50 тис.грн. 

За рахунок коштів інвесторів тривають роботи з розроблення детальних 

планів частини території кварталу №3 житлового району Південний, 

обмеженої вул.40-річчя Перемоги, вул.Водограйною та внутрішньо 

квартальним проїздом; та території міста в районі вул.Солов’їної, 3, для 

розміщення річкового перевантажувального терміналу з відвантаженням 

зернових та олійних культур на річковий транспорт. 

На земельних торгах (у формі аукціону) продано право оренди на              

2 земельні ділянки на загальну суму 2536,80 тис.грн.: 

- по вул.Військбуд (в районі житлових будинків №№72, 74) площею 

0,4211 га., для розташування об’єкту торгівлі. Ціна продажу лоту складає 

152,46 тис.грн., відшкодування витрат на підготовку лоту - 16, 99 тис.грн.; 

- по вул.Парковий бульвар/вул.Портовій, площею 0,9136 га, для 

розташування багатоквартирного житлового будинку. Ціна продажу лоту 

складає 2300,86 тис.грн., на підготовку лоту - 66,50 тис.грн. 

Здійснювалася системна робота щодо залучення замовників будівництва 

на території міста до укладення договорів про пайову участь у створенні та 

розвитку об’єктів інфраструктури міста. За результатами до бюджету міста 

надійшло 4079,75 тис.грн. коштів пайової участі, що на 1310,31 тис.грн. 

менше, ніж торік. Таке зменшення надходжень пояснюється змінами в 

законодавстві згідно з якими в 2020 році від сплати пайової участі 

звільнюються об’єкти, які відповідно до державного класифікатора будівель та 

споруд належать до будівель промислових.  

На цей час продовжується робота з впорядкування нумерації об’єктів 

нерухомого майна на території м.Запоріжжя по вул.Наукового містечка та з 

оновлення даних Адресного плану міста, актуалізації карт, опублікованих на 

геопорталі департаменту архітектури та містобудування міської ради. 

Упродовж 2020 року в порівнянні з 2019 роком надходження плати за 

землю зменшилися на 58039,4 тис.грн. або 6,5% та становили 839011,8 тис.грн. 

(100,4% до річного плану), з яких 266273,7 тис.грн. - земельний податок,  

572738,1 тис.грн. - орендна плата. Зменшення надходжень пояснюється тим, 

що згідно з чинним законодавством не нараховувалася та не сплачувалася за 

період з 1 березня по 31 березня 2020 року плата за землю (земельний податок 

та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за 

земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, в т.ч. на 
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умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в 

господарській діяльності. 

 
Надходження плати за землю за 2019-2020 роки: 

рік 
Плата за землю, 

тис. грн 

Земельний податок, 

тис.грн 

Орендна плата, 

 тис.грн 

2019 897 051,2 282 017,7 615 033,5 

2020 839 011,8 266 273,7 572 738,1 

У звітному періоді 2020 року укладено 269 договорів оренди на загальну суму 

49614,3 тис.грн. та 28 додаткових угод на загальну суму 3722,2 тис.грн.,  надіслано 

57 листів землекористувачам, яким земля надавалася в оренду та якими не 

виконано умови рішень міської ради. 

Для врахування інтересів всіх учасників бойових дій та подальшого 

формування порядку черговості надання земельних ділянок ведеться реєстр 

заяв. Станом на 01.01.2021 надійшло 2555 звернень, у т.ч. 169 - у поточному 

році. Завдяки проведеній роботі прийнято 367 рішень про надання дозволу на 

оформлення земельних ділянок, зокрема: 301 учаснику бойових дій (учасників 

АТО); 66  членам сімей загиблих учасників бойових дій (учасників АТО). На 

теперішній час у власність передано 92 земельні ділянки для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, з них:  

89 - учасникам бойових дій (учасників АТО); 3 - членам сімей загиблих 

учасників бойових дій (учасників АТО). Наразі триває робота щодо відведення 

цих земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва.  

 

5. Закупівля товарів, робіт та послуг для потреб міста 

У 2020 році внесено зміни в чинне законодавство щодо вдосконалення 

публічних закупівель. Так, введено вимогу застосування спрощеної закупівлі 

через електронну систему Prozorro, яка обов’язково проводиться для закупівлі 

товарів/послуг від 50,0 до 200,0 тис.грн. та закупівлі робіт від 50,0 до                 

1500,0 тис.грн. (для «монополістів» від 50,0 тис.грн. до 1,0 млн.грн. та від                

50,0 тис.грн. до 5,0 млн.грн. відповідно). 

Запроваджено роботу е-каталогів (Prozorro Market) для товарів, які 

закуповуються до 200 тис.грн. шляхом укладання прямого договору (без 

проведення процедур). 

У 2020 році через електронну систему Prozorro проводили закупівлі                    

125 (із 156) замовників, а саме:  

- 37 (із 41) - департаменти, управління, районні адміністрації міської ради; 

- 26 (із 37) - комунальні установи та заклади; 

- 53 (із 61) - комунальні підприємства, що належать до комунальної власності 

міста; 

- 9 (із 17) - державні навчальні заклади (професійно-технічні), що 

фінансуються за рахунок коштів бюджету міста. 

За звітний період замовниками (розпорядниками усіх рівнів) оголошено 

22146 закупівель на очікувану вартість 5401,892 млн.грн., з яких                       

19972 закупівлі завершено та укладено 20219 договорів на загальну суму              

2826,140 млн.грн. 

Із загальної кількості (22146) оголошених у 2020 році закупівель: 
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- 72,6 % - звіти про договори (або 16 090 закупівель); 

- 10,5% - відкриті торги (2334 од.); 

-  6,8% - спрощені закупівлі (1499 од.); 

-  4,8% - звіти про договір «COVID – 19» (1057 од.); 

-  2,8% - переговорна процедура (612 од.); 

-  2,3% - допорогові електронні закупівлі (519 од.); 

-  0,2% - закупівлі з використанням Е-каталогу (35). 

За результатами проведених торгів у 2020 році економія коштів склала 

159,784 млн.грн. (або 6,9% від очікуваної вартості завершених закупівель). 

 

 

 
* Інформацію підготовлено на підставі даних Головного управління статистики у 

Запорізькій області 
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Додаток 1 
до інформації про виконання 
Програми економічного і соціального 
розвитку м.Запоріжжя на 2020 рік за 
підсумками 2020 року 

 

Основні показники  розвитку м.Запоріжжя за 2020 рік 

Показники 
Одиниця 
виміру 

Факт за 

2019 рік 

План на 

2020 рік 

Факт за 

2020 рік 

% до  

2019 р. 

% до плану 

на 2020 р. 
Розвиток основних сфер економічної діяльності       
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах за - 
всього млн.грн. 136 555,4 150 775,4 132 417,0 97,0 87,8 

Обсяг реалізованої промислової продукції  у розрахунку на 
душу населення  тис.грн. 184,0 204,780 180,1 97,9 87,9 

Показники рівня життя        
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  грн. 10924,48 11470,70 11713,04 107,2 102,1 
Фонд оплати праці штатних працівників  млн.грн. 28693,62 29319,12 29645,75 103,3 101,1 
Зовнішньоекономічна діяльність       

Обсяг зовнішньоторговельного обігу товарів, всього 
млн.дол.

США 
3 846,7 4 489,4 3 249,3 84,5 72,4 

обсяг експорту товарів  
млн.дол.

США 
2 572,0 2 861,3 2 376,9 92,4 83,1 

обсяг імпорту товарів 
млн.дол.

США 
1 274,7 1 628,1 872,4 68,4 53,6 

Житлово-комунальне господарство       
Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у 
житлово-комунальному господарстві  

млн.грн. 
1794,62 2368,72 2005,79 111,8 84,7 

Темп зростання (зниження) дебіторської заборгованості за 
житлово-комунальні послуги, у % до початку звітного року  % 24,80 19,14 11,77 62,7 102,6 

Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги 
(послуги з утримання будинків та прибудинкових території, 
послуги з тепло-, водопостачання та водовідведення) 

млн.грн. 1576,74 2021,09 1800,75 114,2 89,1 



45 

 

Показники 
Одиниця 
виміру 

Факт за 

2019 рік 

План на 

2020 рік 

Факт за 

2020 рік 

% до  

2019 р. 

% до плану 

на 2020 р. 
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг 
(послуги з утримання будинків та прибудинкових території, 
послуги з тепло-, водопостачання та водовідведення)  

% 89,07 87,49 89,42 100,7 102,5 

Система управління об’єктами комунальної власності        
Приватизація, списання, відчуження рухомого майна об’єктів 
комунальної власності міста 

тис.грн. 9954,40 36400,0 37488,7 у 3,8 р.б. 103,0 

Оренда об’єктів комунальної власності міста тис.грн. 21870,21 18700,0 19986,97 91,4 106,9 
Розвиток сфери послуг       
Обсяг роздрібного товарообігу підприємств, основним видом 
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля** 

млн.грн. 22047,9 22241,2 23690,3 107,4 106,5 

у т.ч. на одну особу** грн. 30124,2 30580,0 32368,2 107,4 105,8 

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах), у т.ч.: млн.грн. 12401,9 12610,6 10388,1 83,8 82,4 

Обсяг послуг, реалізованих населенню* млн.грн. 3481,3 3863,4 2789,2 80,1 72,2 
Обсяг реалізованих послуг усім категоріям споживачів у 
розрахунку на одну особу** 

грн. 16944,8 17338,9 14193,4 83,8 81,9 

Розвиток малого і середнього підприємництва       

Кількість малих підприємств* од. 8233 9310 8488 103,1 91,2 

Кількість середніх підприємств* од. 319 343 317 99,4 92,4 

Кількість зареєстрованих підприємців-фізичних осіб* осіб 36499 37688 36576 100,2 97,0 
Витрати на оплату праці працівників малих підприємств*** млн.грн. 2501,9 2690,8 ***   
Витрати на оплату праці працівників середніх підприємств*** млн.грн. 7099,7 8441,8 ***   
Кількість найманих працівників малих підприємств*** тис.осіб 36,9 34,9 ***   
Кількість найманих працівників середніх підприємств*** тис.осіб 73,2 61,5 ***   
Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих 
підприємств*** 

грн. 5645,00 6427,00 ***   

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників 
середніх підприємств*** 

грн. 8083,00 11443,00 ***   

*за даними ГУ ДФС у Запорізькій області 

** розрахункові дані прогнозовані на підставі даних ГУ статистики у Запорізькій області 

***інформацію буде надано ГУ статистики у Запорізькій області в ІІ кварталі 2021 року 



 

 


