
Інформація про виконання бюджету міста за бюджетними програмами за 

2017 рік Департаментом економічного розвитку Запорізької міської  ради 

 

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради є 

самостійним виконавчим органом Запорізької міської ради, підзвітний і 

підконтрольний їй.  

Департамент утворений для здійснення організаційно-функціональних 

повноважень у соціально-економічній сфері з метою забезпечення 

збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного 

використання його ресурсів.  

Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України, департамент 

економічного розвитку Запорізької міської ради, як головний розпорядник 

бюджетних коштів представляє інформацію про виконання бюджету міста за 

бюджетними програмами за 2017 рік.  

У 2017 році згідно з рішенням Запорізької міської ради від 21.12.2016    

№ 48 «Про бюджет міста на 2017 рік» (зі змінами) департаменту економічного 

розвитку Запорізької міської ради з міського бюджету виділено коштів на 

загальну суму 5 642,472 тис. грн., касове виконання становить                

5636,696 тис. грн., у тому числі за бюджетними програмами: 

- КПКВК МБ 7319110 «Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів» (відповідальний виконавець - департамент економічного розвитку 

Запорізької міської ради) за міською цільовою Програмою фінансування 

природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2017 - 2019 

роки із спеціального фонду бюджету виділено 30,000 тис. грн. З метою 

підвищення рівня суспільної екологічної свідомості були розроблені заходи з 

інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього 

середовища. Касові видатки склали 28,600 тис. грн., кошти спрямовані на 

розробку та виготовлення тематичного стенду для участі у презентаційних 

заходах (участь у Міжнародному Еко Форумі).  

- КПКВК МБ 7318600 «Інші видатки» (відповідальний виконавець - 

департамент економічного розвитку Запорізької міської ради) за міською 

цільовою Програмою розвитку та утримання житлово-комунального 

господарства м. Запоріжжя на 2017 - 2019 роки із загального фонду бюджету 

виділено 302,861 тис. грн. З метою впровадження заходів енергомодернізації 

відповідно до напрямків Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя, 

передбачено надання фінансової підтримки комунальному підприємству 

«Запорізьке енергетичне агентство» ЗМР на поповнення обігових коштів для 

забезпечення стабільного функціонування комунального підприємства. Касові 

видатки склали 302,841 тис. грн. та спрямовані на заробітну плату працівників 

підприємства (з нарахуваннями), оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 

відрядження, придбання товарно-матеріальних цінностей, оплату послуг (крім 

комунальних). 

- КПКВК МБ 7310180 «Керівництво і управління у сфері соціально-

економічного розвитку» (відповідальний виконавець - департамент 

економічного розвитку Запорізької міської ради) із загального фонду бюджету 

для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціально - 

економічного розвитку виділено 5229,611 тис. грн., із спеціального фонду 
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бюджету (бюджету розвитку) за Програмою економічного і соціального 

розвитку м. Запоріжжя на 2017 рік для придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування – 80,000 тис. грн.  

Касові видатки загального фонду бюджету склали 5225,255 тис. грн., з 

них: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 4872,584 тис. грн., 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 113,152 тис. грн., 

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку – 0,250 тис. грн. (навчання відповідального з охорони 

праці), 

- інші поточні видатки - 239,268 тис. грн. (спрямовані на придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних), 

відрядження). 

  Першочергово здійснювались соціально-захищені видатки на оплату 

праці з нарахуваннями, проведення розрахунків за комунальні послуги та 

енергоносії, а також видатки на оплату послуг зв’язку та господарське 

утримання. 

Касові видатки спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) склали 

80,000 тис. грн. та спрямовані на придбання комп’ютерної техніки та 

оргтехніки для зміцнення та розширення матеріально-технічної бази, у тому 

числі: 

- персонального комп’ютера (1 од.) на заміну морально застарілому; 

- багатофункціонального пристрою формату А3 (1 од.) для виготовлення 

якісних презентаційних, промоційних та інших друкованих матеріалів у 

кольоровому форматі в рамках організації, проведення та участі у відповідних 

тематичних заходах у місті та за його межами. 

 Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України публічне 

представлення інформації про бюджет за бюджетними програмами та 

показниками за 2017 рік відбудеться 13 березня 2018 року за адресою: 

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 206 (будівля виконавчого комітету 

Запорізької міської ради) у малій залі. Початок о 10 год. 

 


