Інформація про виконання Програми економічного і соціального
розвитку м.Запоріжжя на 2020 рік за підсумками І півріччя 2020 року
Реалізація заходів Програми економічного і соціального розвитку
м.Запоріжжя в І півріччі 2020 року виконувалася в складних умовах через
пандемію коронавірусної інфекції COVID-19, яка змусила перейти в режим
жорсткого карантину всю країну. Введені обмеження суттєво впливали на такі
види економічної діяльності, як виконання будівельних робіт; транспорт;
тимчасове розміщення й організація харчування; туризм; галузь культури
тощо. Погіршилася й ситуація на ринку праці.
На бюджет міста зросло навантаження щодо виконання заходів із
запобігання поширенню коронавірусу.
У звітному періоді зусилля виконавчих органів міської ради
спрямовувалися на вжиття заходів стосовно стабільного функціонування всіх
сфер життєзабезпечення міста, в першу чергу системи охорони здоров’я,
підтримку суб’єктів підприємництва, соціальний захист населення.
Основні показники економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя за
І півріччя 2020 року наведено в додатку 1.
1. Створення умов для підприємництва та креативної економіки
1.1*. Промисловість та інвестиційний розвиток
У м.Запоріжжі упродовж п’яти місяців 2020 року спостерігалася
негативна динаміка промислового виробництва. Так, обсяги промислової
продукції по Запорізькій області зменшилися на 12,2% (індекс промислової
продукції - 87,8%).
Обсяг реалізованої промислової продукції у місті за січень-травень
2020 року становив 51 184,5 млн.грн. (69,8% до обласного показника, 33,9%
від запланованого та на 12,7% менше, ніж у відповідному періоді 2019 року), у
розрахунку на одного мешканця показник становив 69,6 тис.грн., що в 3,1 рази
більше, ніж в середньому по Україні.
Динаміка обсягів реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг), млрд.грн.

У розрізі основних галузей
промислової продукції становив:

промисловості

обсяг

реалізованої
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- металургія - 25,3 млрд.грн. (на 17,9% менше, ніж за січень-травень
2019 року);
- машинобудування – 6,3 млрд.грн. (на 6,0% менше);
- харчова промисловість – 5,4 млрд.грн. (на 4,7% більше);
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 6,0 млрд.грн. (на 4,8% менше);
- інші галузі (виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення) 2,96 млрд.грн.
Основними причинами зменшення обсягів виробництва та реалізації є
введення торгових обмежень з боку РФ, погіршення зовнішньої кон’юнктури,
висока конкуренція з боку іноземних аналогів, негативний вплив торгівельних
бар’єрів на світовому ринку сталі на вітчизняний експорт.
Промисловість міста має чітко визначену експортну орієнтацію, про що
свідчать високі обсяги зовнішньоторговельного товарообігу, 76,4% 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 у січні-травні 2020 року експортували
товарів на 970,2 млн.дол.США (на 10,9% менше, ніж у січні-травні 2019 року),
імпортували - 299,2 млн.дол.США (на 52,1% менше). Позитивне сальдо
зовнішньоторговельного балансу міста за січень-травень 2020 року склало
671,0 млн.дол.США.
У поточному році тривала модернізація та реконструкція виробничих
потужностей на промислових підприємствах міста. Серед найбільших
інвестиційних проєктів:
- ПАТ «Запоріжсталь»:
- «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»;
- Компанія «Карлсберг Україна» - капітальні вкладення направлені на
розвиток товарних брендів;
- КЗ «НВК «Іскра»:
- «Енергозбереження будівель підприємства (заміна вікон на
склопластикові в службових та виробничих приміщеннях)»;
- «Модернізація внутрішнього, зовнішнього та охоронного освітлення
світлодіодними приладами»;
- «Впровадження інфрачервоного опалення на виробничих
дільницях»;
- «Впровадження нового технологічного обладнання, приладів та
програмного забезпечення»;
- «Технічне переоснащення механообробного виробництва та
каркасно-корпусного виробництва. Придбання нового технологічного
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обладнання», «Створення спеціалізованої комплексної дільниці виробництва
модулів та субблоків надвисоких частот», «Організація робочих місць дільниці
термічної обробки», «Організація спеціалізованих робочих місць дільниці
випробувань»,
«Технічне
переоснащення
контрольно-вимірювальних
приладів», «Організація робочих місць для регулювання та випробування»,
«Технічне переоснащення виробництва складально-монтажного. Організація
дільниці виготовлення модулів цифрової обробки», «Модернізація швейного
виробництва»;
- ПрАТ «Дніпроспецсталь» - «Енергобезпека та енергозбереження»,
«Оновлення, реконструкція парку технологічного обладнання», «Розвиток
вагового господарства»;
- 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
тощо;
- «Вітчизняний багатоцільовий вертоліт злітною масою 7…8 тонн» розроблено ТЕО та проведено техніко-економічний розрахунок проєкту.
Проводяться роботи над ескізним проєктом. Проєкт знаходиться на стадії
захисту аванпроєкту. Тривають роботи з розроблення технічної та
конструкторської документації;
- «Створення виробництва вертолітних редукторів» розроблено
технологічні процеси виробництва та виготовлені дослідні зразки вертолітних
редукторів. Найближчим часом розпочнеться випробування дослідних зразків
на випробувальному стенді та у 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 фіскальної служби в
Запорізькій області кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва
станом на 01.07.2020 склала 46078 од. (у порівнянні з І півріччям 2019 року
вона збільшилася на 3,0% або на 1334 од. та склала 97,3% від планового
показника 2020 року), у т.ч.: малих підприємств - 8889 од. (на 3,6% або на 306
підприємств більше), середніх підприємств - 315 од. (на 13,2% або на 48
підприємств менше), фізичних осіб-підприємців - 36874 осіб (на 3,0%, або на
1076 осіб більше).
Чисельність найманих осіб в секторі МСП (включаючи фізичних осібпідприємців) склала 117809 осіб (на 0,5% або на 531 особу більше та на 18,8%
вище від планового показника).
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На теперішний час ведеться робота з розробниками регуляторних актівдепартаментами, управліннями та Інспекцією з благоустрою Запорізької
міської ради щодо розробки та підготовки М-тестів до чинних регуляторних
актів, які прийнято до 2016 року.
Упродовж І півріччя 2020 року проведено 4 засідання 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 37 випусків спеціалізованої телепередачі для
підприємців «Діло».
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 в
січні-червні 2020 року прийнято низку рішень:
- з 17.03.2020 орендарі об'єктів комунального майна на час введення
обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням на території України
коронавірусу 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 і 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
тільки за себе, але і за найманих працівників;
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- 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;
- з 01.06.2020 по 31.08.2020 встановлено нульову ставку для платників єдиного
податку І групи;
- з 01.05.2020 по 31.07.2020 розповсюджувачам зовнішньої реклами зменшено
на 50% розмір плати за тимчасове користування місцями розміщення
рекламних засобів, які перебувають в комунальній власності територіальної
громади м.Запоріжжя;
- з 01.05.2020 по 31.07.2020 зменшено на 50% розмір орендної плати за
користування майном, що перебуває в комунальній власності територіальної
громади м.Запоріжжя та використовується банками для розміщення відділень
банків і пунктів прийому платежів шляхом укладення відповідних додаткових
угод до діючих договорів оренди комунального майна.
Крім того, розроблено Порядок фінансової підтримки суб'єктів малого та
мікро підприємництва за рахунок коштів міського бюджету міста відсоткових
ставок за кредитами, який планується запровадити з 01.08.2020.
У рамках реалізації Програми фінансування деяких заходів щодо
сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі
розпочато підготовку до проведення «Дня підприємця» та семінарів для
підприємців.
1.3. Система надання адміністративних послуг
Доступність адміністративних послуг в м.Запоріжжі забезпечують шість
філій Центру надання адміністративних послуг (далі ЦНАП). У ІІ півріччі
2020 року планується відкриття сьомої філії ЦНАП у Хортицькому районі, що
дасть можливість завершити процес інтегрування послуг у територіально
віддалені райони нашого міста.
Через філії ЦНАП надається 148 адміністративних послуг, у тому числі
35 документів дозвільного характеру, які визначено рішенням Запорізької
міської ради від 22.11.2017 № 36 (зі змінами).
ЦНАП співпрацює з 23 адміністративними органами, з яких 5 - органів
місцевого самоврядування, 18 - обласних та територіальних органів
центральної виконавчої влади. Суб’єктом надання 3 адміністративних послуг є
департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва
Запорізької міської ради.
Щоденно до філій ЦНАП звертається від 150 до 200 суб’єктів звернення.
Прийом суб’єктів звернення здійснюється без перерви на обід з 8-30 до
16-30, а у вівторок з 8-30 до 19-30 год. Крім того, Вознесенівська філія ЦНАП
здійснює прийом суб’єктів звернення по суботах до 15-00 год.
За звітний період через філії ЦНАП надано 23380 адміністративних
послуг, у т.ч. 20688 - документів дозвільного характеру, надано консультацій
10604 суб’єктам звернення.
З початку року послугою «Мобільний адміністратор» скористався
21 суб’єкт звернення.
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Усі приміщення філій ЦНАП розташовано в територіально доступних
місцях, в яких створені зручні і комфортні умови для отримання
адміністративних послуг.
На цей час проводяться роботи з впровадження та налаштування нової
версії сайту ЦНАП.
З метою впровадження пріоритетних напрямків у сфері надання
адміністративних послуг, реалізації комплексних заходів для створення
належних умов при отриманні відвідувачами філій ЦНАП адміністративних
послуг затверджено Програму розвитку системи надання адміністративних
послуг в м.Запоріжжі на 2020-2022 роки.
1.4.* Розвиток ринкової інфраструктури
Обсяг роздрібного товарообігу торгової мережі за І квартал 2020 року
становив 5802,1 млн.грн, що на 794,0 млн.грн., або на 15,9% більше, ніж за
аналогічний період 2019 року та складає 26,1% від плану на 2020 рік.
Обсяг реалізованих послуг у січні-березні 2020 року склав 3003,7 млн.грн.,
що на 24,7 млн.грн., або на 0,9% менше, ніж в аналогічному періоді 2019 року та
складає 23,8% від річного плану.
Обсяг послуг, реалізованих населенню, за звітний період склав
973,0 млн.грн., що на 73,5 млн.грн. або на 8,2% більше, ніж у відповідному
періоді 2019 року.
Обсяг реалізованих послуг усім категоріям споживачів у розрахунку на
одну особу за І квартал 2020 року склав 4109,5 грн. (на рівні показника за
аналогічний період 2019 року).
Станом на 01.07.2020 сфера обслуговування в м.Запоріжжі представлена
1941 магазином (проти 2408 од. у І півріччі 2019 року), 535 підприємствами
громадського харчування (проти 612 од.), 98 об’єктами оптової торгівлі
(залишилися без змін), 834 об’єктами побутового обслуговування (проти
916 од.).
Упродовж звітного періоду тривала боротьба з несанкціонованою
торгівлею, в т.ч. проводилися регулярних рейди за участю представників
районних адміністрацій міської ради, інспекції з благоустрою міської ради,
Держпродспоживслужби, Національної поліції. правопорушення. За 6 місяців
2020 року проведено 443 (за 6 міс. 2019 року - 330) рейдових перевірки в
місцях несанкціонованої торгівлі, складено 496 (за 6 міс. 2019 року - 167)
протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 160 та 152
КУпАП.
На «гарячі лінії» районних адміністрацій міської ради від мешканців
надійшло 91 звернення стосовно несанкціонованої торгівлі, що на 73 більше,
ніж в аналогічному періоді 2019 року.
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
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території Дніпровського району. Впродовж І півріччя 2020 року проведено
39 ярмарків з реалізації продтоварів місцевих товаровиробників, у т.ч.
сільгосппродукції, загальний роздрібний товарооборот яких склав
1862,2 тис.грн., реалізовано 69,2 т овочів та фруктів.
До відома керівників підприємств всіх форм власності доводилася
інформація щодо проведення навчальних заходів, нарад тощо.
Упродовж звітного періоду проведено 1824 обстеження, відбулося
59 засідань районних комісій з упорядкування роботи об’єктів сфери
обслуговування, на яких розглянуто 339 питань.
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.
Середня заповнюваність торговельних місць на ринках міста в
І півріччі 2020 року склала 45,3% (І півріччя 2019 року - 56,4%).
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
На розвиток туристичної галузі в І півріччі 2020 року спрямовано понад
3,0 млн.грн. (проти 173,0 тис.грн. в аналогічному періоді 2019 року).
Пріоритетним напрямком розвитку туристичної галузі м. Запоріжжі в
2020 році визначено розвиток туризму в форматі «7х7», а саме:
- розроблення та промоція конкурентоспроможних туристичних продуктів
шляхом застосування сучасних форм і способів просування товарів та послуг
для туристів на цільових ринках, активного використання інформаційних
технологій;
- формування атмосфери гостинності та комфорту для споживачів
туристичних продуктів, відвідувачів туристичних об’єктів.
З метою популяризації бренду міста та розвитку туристичного і
мистецького потенціалу, за співпраці з Громадською спілкою «Visit Ukraine»
знято промоційні матеріали про м.Запоріжжя для розміщення в інтернет
ресурсах, взято участь у проєкті від Державного агентства розвитку туризму
України «Мандруй Україною», підготовлено інформацію для розміщення на
туристичному інтернет-порталі «Budgetrip».
У І півріччі 2020 року 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.
Проведено захід присвячений Міжнародному Дню гіда.
З метою оптимізації системи надання адміністративних послуг і запитів
суб’єктів туристичної діяльності та індустрії гостинності в місті працює
комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр» Запорізької
міської ради. На його базі регулярно проходять зустрічі з туристичним
активом міста, учасниками туристичного ринку та громадськими
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організаціями, гідами та екскурсоводами, благодійними фондами,
представниками музеїв та туристичних атракцій, рестораторами та
готельєрами міста, для зручності жителів та гостей міста організовано продаж
квитків на популярні події, які відбуваються у місті.
Актуальна інформація про туристичні події та об’єкти Запоріжжя
знаходиться на офіційному туристичному вебпорталі міста «Zaporizhzhia.city».
У звітному періоді розроблено та виготовлено промоційну сувенірну та
поліграфічну продукцію, а саме: брендовані блокноти, брелоки, ручки, набори
олівців, значки, чашки, монпансьє, жуйки, попсокети, пледи, капці, панами,
подушки, чохли на валізи, бандани та футболки з айдентикою міста.
За І півріччя 2020 року надходження туристичного збору склали
885,87 тис.грн.
У зв’язку з карантином, спричиненим пандемією Covid-19, дані щодо
кількості відвідувачів та екскурсантів туристичних об’єктів з платним входом
та даних щодо туристичного потоку до м.Запоріжжя відсутні.
2. Створення умов для зручної, безпечної та креативної урбаністики
2.1. Житлове господарство
На виконання заходів з утримання та розвитку житлово-комунального
господарства в бюджеті міста на 2020 рік передбачено видатки в розмірі
761,902 млн.грн., з яких освоєно 451,933 млн.грн. або 59,3% від річного плану.
Для забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житловоексплуатаційного господарства міста в 2020 році затверджено 3,311 млн.грн.
Касові видатки склали 515,65 тис.грн. або 15,6% від затвердженого плану. За
ці кошти проведено посипання прибудинкової території на площі
4182,3 тис.кв.м, забезпечено безперебійне функціонування архітектурнодекоративного обладнання на 7 баштах житлових будинків міста, виготовлено
та встановлено 154 інформаційних знаків і табличок з позначенням будинків
та вулиць міста.
Для приведення житлового фонду міста в технічно справний стан,
придатний для подальшої експлуатації, проводилися роботи з проєктування та
виконання капітальних ремонтів будинків. У 2020 році з бюджету міста на ці
цілі
передбачено
176,520
млн.грн.
Касові
видатки
становили
45,715 млн.грн., що складає 25,9% від річного плану. В аналогічному періоді
2019 року на проведення капітального ремонту житлового фонду освоєно
56,687 млн.грн. (19,1% від затвердженого плану). За рахунок вказаних коштів
здійснено малий капітальний ремонт 10 ліфтів та модернізацію 16 ліфтів,
виконано експертне обстеження ліфтів на 146 об’єктах. У рамках виконання
вибіркового капітального ремонту завершено роботи на 17-ти об’єктах,
замінено 10,914 тис.п.м інженерних мереж на 10 будинках, виконано роботи з
ремонту 1,364 тис.кв.м покрівлі на 1-му будинку, виконано капітальний
ремонт 1-го гуртожитку. Станом на 01.07.2020 виконано інструментальне
обстеження з деформації 17 житлових будинків, проводилося обстеження
будівельних конструкцій ЗВ ДП «ДНДІБК» 4-х будинків, виконано роботи на
3-х житлових будинках після деформацій по вул.Лахтинській, 9а (1-й та 2-й
блок-секцій), Світлій, 4а. Проведено моніторинг за деформаціями на 8-ми
житлових будинках.

9

З метою забезпечення якісного виконання капітальних ремонтів на
умовах співфінансування спільного майна в 50 багатоквартирних житлових
будинках міста на 2020 рік з бюджету міста виділено 41,318 млн.грн. Станом
на 01.07.2020 касові видатки склали 24,364 млн.грн. або 59,0% від
затвердженого плану. Повністю закінчено роботи на 16 будинках ОСББ.
На теперішній час в м.Запоріжжі створено та функціонує 126 будинків
житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та 1114 житлових будинків
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Упродовж
І півріччя 2020 року створено 40 ОСББ у 43 будинках (в аналогічному періоді
2019 року створено 34 ОСББ у 37 будинках та 5 ЖБК реорганізовано в ОСББ).
На спорудження нових об’єктів, реконструкцію, розширення, добудову,
реставрацію об’єктів, виконання монтажних робіт затверджено видатки в
розмірі 28,203 млн.грн., касові видатки склали 3,248 млн.грн. (11,5% від
затвердженого плану). За рахунок зазначених коштів виконувалися ремонтнобудівельні роботи на 3-х об’єктах: реконструкція житлових будинків по
вул.Олександрвській, 52, бул.Вінтера, 50, та будівництво дитячого будинку
сімейного типу в сел. Тепличне по вул.Центральній між будинками №№ 7а, 7.
На сьогоднішній день у комунальної власності територіальної громади
м.Запоріжжя перебуває 4 аварійних будинки (вул.Посадочна, 17,19,
вул.Аматорська, 40, вул.Севастопольська, 14), а їх мешканці підлягають
відселенню. На 2020 рік для придбання житла виділено кошти в розмірі
1,300 млн.грн. (на цей час пошук квартир триває).
2.2. Благоустрій міста
На виконання комплексу робіт з благоустрою м.Запоріжжя на І півріччя
2020 року передбачено 73,38 млн.грн., з яких освоєно 68,41 млн.грн. (93,2%).
Слід зазначити, що роботи з догляду за зеленими насадженнями виконано
згідно з графіком, а оплату проведено в липні поточного року.
Упродовж І півріччя виконано поточний ремонт доріг на площі
13,61 тис.кв.м, сума фінансування склала 4,43 млн.грн., що складає 95,3% від
запланованих видатків, з них: дороги загального користування - 9,06 тис.кв.м;
дороги приватного сектору - 1,11 тис.кв.м; тротуари - 3,44 тис.кв.м.
На експлуатацію й утримання 8464,0 тис.кв.м доріг та 41 мосту
спрямовано 45,99 млн.грн., на виконання робіт з реконструкції та капітального
ремонту доріг - 25,66 млн.грн. Зокрема, завершено роботи: з реконструкції
автодороги по пр.Маяковського від вул.Патріотичної до каскаду фонтанів
«Веселка» (6,16 млн.грн.); тривали роботи з капітального ремонту автодороги
по вул.Ринковій від вул.Лізи Чайкіної до вул.Молодіжної, шляхопроводу №2
по вул.Калібровій та Прибережної магістралі з організації дорожнього руху та
благоустрою від вул.Української до вул.Глісерної. Виконувалися роботи з
розроблення та коригування проєктно-кошторисної документації: на
капітальний ремонт окремих ділянок дороги по вул.Відомій від вул.Ленської
до вул.Зеленої, реконструкцію вул.Шевченка від вул. 8 Березня до
вул.Солідарності та вул.Солідарності від вул.Шевченка до вул.Калібрової.
Планові видатки на будівництво зовнішнього освітлення в I півріччі
2020 року складали 2,843 млн.грн., з яких освоєно – 1,331 46,8%). Будівельні
роботи виконано по наступних об’єктах: нове будівництво зовнішнього

10

освітлення по вул.Істоміна, 177-177б; пров.Прохолодному, вул.Лісовій;
будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Писарєва, по вул. Герхарда
Ремпеля; будівництво зовнішнього освітлення та монтаж світильника з
живленням від сонячної батареї вул.Парашутна, 34/вул.Чкалова, 87;
будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальних
територіях по пр.Соборному, 96, вул. Фортечній, 51, вул.Олександрівській, 87;
по вул.Нижньодніпровській, 12,14,14а,16,18, бул.Гвардійському, 141, 143, 145,
145а,147а,151,153.
На
реконструкцію
зовнішнього
освітлення
в
I
півріччі
2020 передбачалися видатки в розмірі 2,61 млн.грн., з яких освоєно
1,73 млн.грн. (66,3%). Будівельні роботи виконано по вул.Запорізькій. На
капітальний ремонт передбачалися кошти в розмірі 397,65 тис.грн., з яких
освоєно 226,95 тис.грн. (57,1%). Будівельні роботи виконано в дошкільному
навчальному закладі (ясла-садок) №285 «Посмішка» по пр. 40 річчя Перемоги,
15-а.
Планові видатки на будівництво та капітальний ремонт світлофорних
об’єктів у I півріччі 2020 року складали 982,29 тис.грн., з яких освоєно 870,11
тис.грн. (88,6%). Виконувалися роботи з розроблення проєктно-кошторисної
документації.
На сьогоднішній день завершено роботи з капітального ремонту
світлофорного об'єкту на перехресті вул.Незалежної України-вул.Миру,
частково виконано роботи з будівництва світлофорного об'єкту по
вул.Перемоги в районі Запорізької обласної школи вищої спортивної
майстерності;
на
перехрестях
вул.Українській-вул.Поштовій;
та
вул.Українській-вул.Шкільній.
На реконструкцію, будівництво та капітальний ремонт інших об’єктів
благоустрою (парки, пляжі, сквери, площі, тротуари) в І півріччі 2020 року
передбачено кошти в сумі 50,87 млн.грн., з яких освоєно 47,82 млн.грн. (94%
від плану на І півріччя). Виконувалися будівельні роботи з реконструкції
площі Запорізької та Правобережного міського пляжу, тротуару по
вул.Розенталь від вул.Істоміна до вул.Петра Бузука, пішохідної частини
пр.Маяковського. Завершено будівництво ПЛ-0,38кВ для електропостачання
туалету по вул.Південноукраїнській. Виконувалися роботи з розроблення
проєктно-кошторисної документації на реконструкцію Центрального парку
культури та відпочинку «Дубовий гай». Завершено роботи з розроблення та
коригування проєктно-кошторисної документації по наступних об’єктах:
капітальний ремонт частини території в районі залізничної станції
Передаточної та вздовж вулиці Цегельного заводу (для подальшого
будівництва комплексу індивідуальних житлових будинків по вул.Цегельній)
та реконструкція площі Фестивальної, пішохідного мосту через
Вознесенівський спуск по вул. Перемоги-бул.Центральний.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
придбано компресор повітряний потужністю 7 кВт, верстат обжимний для
виробництва рукавів високого тиску для спецтехніки та генератор бензиновий
потужністю 5,5 кВт. (на загальну суму 262,293 тис.грн.).
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У І півріччі 2020 року отримано 19 сертифікатів про готовність об’єктів
до експлуатації, виконано роботи з формування страхового фонду
документації по 14-ти об’єктах.
На виконання Програми «Про фінансування природоохоронних заходів
за рахунок екологічних надходжень» у І півріччі передбачені видатки в сумі
3 171,18 тис.грн., з яких освоєно 218,80 тис.грн. Роботи з посадки дерев,
чагарників та газону будуть виконуватися згідно з графіком робіт за
укладеними договорами в ІІ півріччі 2020 року.
2.3.* Розвиток транспортної інфраструктури
У м.Запоріжжі упродовж І півріччя 2020 року перевезення
автомобільним транспортом загального користування забезпечували
22-24 автопідприємства різних форм власності. Планова кількість автобусних
маршрутів становила - 89, планова кількість техніки - 902 од.
Обсяг перевезень пасажирів автотранспортом загального користування
за січень-червень 2020 року склав 21,089 млн. осіб, що на 0,2% більше, ніж за
аналогічний період 2019 року.
У звітному періоді проведено 3 конкурси з перевезення пасажирів за
11 маршрутами.
ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» забезпечує перевезення мешканців
міським електротранспортом та автобусами великої місткості.
Станом на 01.07.2020 на балансі підприємства знаходилося
133 трамвайних вагони, 52 тролейбусні машини та 101 автобус великої
місткості.
Середньодобовий випуск транспортних засобів підприємства за 6 місяців
2020 року становив 159,1 од. (з яких електротранспорт - 83,2 од., автобуси 75,9 од.), за аналогічний період 2019 року - 144,3 од. (з яких електротранспорт
- 84,3 од., автобуси - 60,0 од.). Незважаючи на обмеження, які були спричинені
карантинними заходами, відбулося збільшення випуску транспортних засобів
підприємства на 10,3% (за рахунок збільшення кількості транспортних
засобів).
За 6 місяців 2020 року ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» перевезено
18,98 млн.осіб, з них автобусом - 9,25 млн.осіб, електротранспортом 9,73 млн.осіб.
Обсяг отриманого доходу від перевезення пасажирів за І півріччя 2019-2020 років
Вид транспорту
6 міс. 2019р.,
6 міс. 2020 р.,
Відхилення
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
%
трамвай
16 764,7
12 592,6
-4 172,1
-24,9
тролейбус
автобус

5 446,0
21 982,0

5 000,3
20 720,4

-445,7
-1 261,6

-8,2
-5,7

Всього

44 192,7

38 313,3

-5 879,4

-13,3

У І півріччі 2020 року загальний обсяг доходів від перевезення
пасажирів становив 38,313 млн.грн., що на 13,3% менше, ніж в аналогічному
періоді 2019 року. Це пояснюється зміною співвідношення обсягу платних
пасажирів до пільгових, через введення карантинних обмежень. Так, за
6 місяців 2019 року частка платних пасажирів в загальному обсязі перевезеннь
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становила 32,3%, за аналогічний період 2020 року цей показник склав 45,3%.
З метою створення комфортних умов у муніципальному транспорті в
літній період ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» за власні кошти встановило
5 систем кондиціонування в автобуси МАЗ 103485. Вартість однієї такої
системи складає 361,25 тис.грн. (з монтажем та ПДВ), загальна вартість
встановлення 5 систем - 1806,25 тис.грн.
Продовжувався капітальний ремонт 4 трамвайний вагонів Т-3 із заміною
кузова на новий з низьким рівнем полу та заміною контактно-реостатної
системи управління. Очікується, що перший з цих вагонів вийде на лінію в
ІІ півріччі поточного року.
У червні поточного року підприємство отримало перший із шести
тролейбусів, який раніше експлуатувався в державах ЄС.
Підприємством продовжується робота з реалізації інвестиційних
проєктів щодо оновлення рухомого складу шляхом придбання нових
транспортних засобів (автобусів та електробусів).
У І півріччі 2020 року розпочався перший етап реалізації програми з
запровадження в міському пасажирському транспорті «електронного квитка»,
який передбачає розробку програмного забезпечення для здійснення оплати
проїзду. Так, у червні оголошено тендер «Послуги з надання фінансових
консультацій, обробки фінансових трансакцій і клірингові послуги (послуги
фінансової установи з обробки фінансових транзакцій).
Через карантині обмеження, починаючи з березня 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.
За I півріччя 2020 року авіатранспортом перевезено 107 974 особи, що на
53,3% менше, ніж у І півріччі 2019 року та на 44,9% менше, ніж планувалося.
Перевезення вантажу та багажу склало 1,2 тис тон, що на 52,0% менше, ніж в
аналогічному періоді 2019 року та на 56,3% менше планового показника.
Всього за І півріччя поточного року обслуговано 766 рейсів.
3. Створення умов для високої якості життя
3.1. Охорона здоров’я
З метою забезпечення населення міста доступною та якісною медичною
допомогою продовжується подальший розвиток інституту сімейної медицини.
В усіх медичних закладах затверджено та впроваджено протоколи надання
медичної допомоги. Матеріально-технічне забезпечення Центрів первинної
медико-санітарної допомоги у відповідності до нормативу складає 94,0%, що
на 22,43% вище показника аналогічного періоду 2019 року. Відсоток
оснащення транспортними засобами складає 95,1%, що на 31,3% більше.
На реалізацію Програми «Охорона здоров'я м.Запоріжжя» на 2020 рік
передбачено 647,4 млн.грн., на І півріччя - 428,1 млн.грн., касові видатки
становили 381,0 млн.грн. (89,0% від плану на І півріччя).
У Центрах первинної медико-санітарної допомоги та закладах надання
вторинної амбулаторної медичної допомоги впроваджено електронний запис
до лікарів. Упродовж І півріччя 2020 року з сімейними лікарями укладено
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понад 580 тис. декларацій про надання медичних послуг (рівень охоплення
населення становить 79,2%).
Укомплектованість галузі лікарськими кадрами становить 74,4% (на
1,2% менше, ніж у І півріччі 2019 року), лікарями загальної практики-сімейної
медицини - 82,6% (на 4,0% більше). Питома вага лікарів загальної практикисімейної медицини складає 56,8% від загальної чисельності лікарів ЦПМСД
(на 1,6% менше).
Інтенсивний показник виходу на первинну інвалідність по м.Запоріжжю
в порівнянні з минулим роком зменшився на 16,7%, серед працездатного
населення - на 13,3%.
Малюкова смертність за І півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним
періодом 2019 року знизилася на 17,1% (з 1,64‰ до 1,36‰).
З метою створення належних умов для надання медичної допомоги в
медичних закладах міста проводилися роботи щодо зміцнення їх матеріальнотехнічної бази.
На капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів охорони здоров’я в
2020 році передбачено 26,952 млн.грн., у т.ч.:
- на реконструкцію 8 об’єктів в 7 медичних закладах - 14,876 млн.грн. (у
І півріччі 2020 року освоєно 6,012 млн.грн.). Продовжувалися роботи з
термомодернізації будівлі КНП «Запорізький центр первинної медикосанітарної допомоги №5» по вул.Запорізького козацтва, 25, реконструкції
будівлі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» по вул.
Авраменко, 4, ремонтні роботи студентської поліклініки по пр.Соборному, 59,
амбулаторії сімейного лікаря по вул.Новокузнецькій, 20-а, в мікрорайоні
«Південний», реконструкції прибудови до житлової будівлі під амбулаторію
сімейного лікаря по вул.Дорошенка, 3;
- на капітальний ремонт 9 об’єктів у 5 медичних закладах 12,076 млн.грн. (освоєно 5,620 млн.грн.). Здійснювався капітальний ремонт
покрівлі хірургічного корпусу та приміщень травматологічного корпусу під
кабінет ангіографії КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної
допомоги»,
капітальний
ремонт
рентгенологічного
кабінету 2-го
поліклінічного відділення КНП «Міська дитяча лікарня №5».
З метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів коронавірусної хвороби
COVID-19 у 2020 році заплановано закупити 239 од. медичного обладнання на
загальну суму 89,51 млн.грн.
За І півріччя 2020 року закуплено медичного обладнання на
27,66 млн.грн., у т.ч. для здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню та поширенню COVID-19 - 27,48 млн.грн. Закуплено 3 од.
дефібриляторів на 838,5 тис.грн., 3 апарати ультразвукової діагностики
легеневі на 3296,5 тис.грн., апарати штучної вентиляції легенів з моніторами
для пацієнта на 19457,7 тис.грн., 2 наркозно-дихальних апарати на
3190,7 тис.грн. тощо.
У звітному періоді забезпечено мешканців міста, хворих на рідкісні
(орфанні) захворювання (муковісцидоз, фенілкетонурія тощо) лікарськими
засобами, спеціальним харчуванням та виробами медичного призначення
(фінансування склало 1628,5 тис.грн.).
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З метою надання безкоштовної медичної допомоги в травматологічних
пунктах виділено 527,6 тис.грн.
Для забезпечення реанімаційних заходів при лікуванні дитячого
населення міста КНП «Міська дитяча лікарня №5» освоєно 481,4 тис.грн.
Відповідно до державної програми реімбурсації «Доступні ліки»
проведено організаційні заходи щодо забезпечення мешканців міста
лікарськими засобами за електронними рецептами під час амбулаторного
лікування осіб, які страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий
діабет II типу, бронхіальну астму.
Продовжено безкоштовне транспортування на діаліз та до дому
пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою
супутньою патологією що унеможливлювало їх самостійне пересування.
Виділено цільові кошти в сумі 7636,5 тис.грн. на придбання виробів
медичного призначення для інвалідів та дітей-інвалідів з ураженням опорнорухового апарату та центральної і периферичної нервової системи, з
ураженням внутрішніх органів, з онкологічними захворюваннями.
Для забезпечення витратними матеріалами хворих на термінальну
ниркову недостатність методом діалізу виділено 3649,7 тис.грн.; для
організації роботи пунктів невідкладної медичної допомоги з бюджету міста
спрямовано 4043,3 тис.грн.
Забезпечено пільговим зубопротезуванням інвалідів війни, учасників
бойових дій та інших осіб пільгової категорії (1029,8 тис.грн.);
Впроваджено доплати 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 на загальну суму 999,8 тис.грн.
3.2. Освіта
На 2020 рік на освітню галузь передбачено фінансування в сумі понад
2500,0 млн.грн., що свідчить про її пріоритетність. Обсяг освітньої субвенції,
передбачений у державному бюджеті на 2020 рік для бюджету міста, складає
918,015 млн.грн. (проти 773,2 млн.грн. у 2019 році).
Для Нової української школи (НУШ) виділено асигнування в сумі
18,355 млн.грн. (проти 16,345 млн.грн. у 2019 році), у т.ч.: 12,849 млн.грн. субвенція з державного бюджету (70%); 5,507 млн.грн. - співфінансування
з бюджету міста (30%). Зокрема, на закупівлю: дидактичних матеріалів 4,468 млн.грн. (3,128 млн.грн. - з державного бюджету, 1,340 млн.грн. - з
бюджету міста); сучасних меблів - 9,210 млн.грн. (6,447 млн.грн. - з державного
бюджету, 2,763 млн.грн. - з бюджету міста); комп’ютерного обладнання 4,428 млн.грн. (3,100 млн.грн - з державного бюджету, 1,328 млн.грн. - з
бюджету міста).
Для проведення поточних ремонтів у закладах освіти міста в 2020 році,
передбачено 24,591 млн.грн. (у т.ч.: для ремонту покрівель - 7,120 млн.грн.,
інженерних, електричних мереж та конструктивних елементів 14,021 млн.грн., усунення аварійних ситуацій - 2,124 млн.грн., підготовки
освітнього простору НУШ - 1,185 млн.грн., ресурсних кімнат 139,63 тис.грн.).
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У 2020 році передбачено 12,319 млн.грн. для проведення реконструкцій
будівель закладів освіти (9 закладів дошкільної освіти - 7,733 млн.грн. та
11 закладів загальної середньої освіти - 4,586 млн..грн.); для виконання
капітальних ремонтів у 26 закладах освіти - 17,804 млн.грн.
Упродовж 2019-2020 навчального року проводився комплекс заходів,
спрямованих на формування оптимальної мережі закладів загальної середньої
освіти (далі - ЗЗСО) шляхом її модернізації та оптимізації.
Вжиті заходи, в певній мірі, забезпечили раціональний розподіл
бюджетних коштів відповідно до нормативних вимог. Як результат, збережено
мережу закладів загальної середньої освіти; збільшено загальну кількість учнів
на 1368, класів - на 34 (за рахунок учнів середньої ланки); розширено мережу
спеціальних класів на 9, учнів - на 76 та класів з інклюзивною формою
навчання на 100 (для 421 учня з особливими освітніми потребами); кількість
ГПД збільшено на 16, зменшено частку окремих шкіл з низькою
наповнюваністю учнів на 13; кількість 1-4 класів у складі до 15 учнів на 1
(минулого року на 13); поряд з закладами з вечірньою (заочною) формою
навчання комунальної форми власності (№№ 12, 31) забезпечено
функціонування класів з вечірньою формою навчання (на базі ЗНВК № 67,
ЗОШ № 23, ЗАЛ «Вибір»).
Загальну середню освіту в місті здобували 66931 учень, що складає
100% потенційних користувачів освітніх послуг, кількість яких за останні роки
значно зросла: 2017-2018 н.р. - 63652 учні, 2018-2019 н.р. - 65563 учні. Слід
зазначити, що наповнюваність закладів загальної середньої освіти зросла на
2,3% завдяки оптимізації мережі класів закладів освіти Так, у 2017-2018
навчальному році вона складала 26,3; у 2018-2019 - 26,7; у 2019-2020 -26,9.
У 148 закладах освіти всіх форм власності здобували дошкільну освіту
24195 дітей у 1153 дошкільних групах.
У 2019-2020 навчальному році мережу комунальних закладів дошкільної
освіти, в яких здобували дошкільну освіту 23897 вихованців (у 1136 групах),
складали:
- 120 ЗДО (1026 груп; 21522 вихованця);
- 23 дошкільних підрозділи при ЗЗСО (110 груп; 2375 вихованців).
На 100 місцях у комунальних ЗДО в цілому виховувалося 127 дітей
(найвищі показники у ЗДО Дніпровського, Комунарського, Заводського
районів); у дошкільних підрозділах при ЗЗСО -125 дітей (найвищі показники у
ЗЗСО Заводського, Дніпровського районів); середній показник по закладах
інших форм власності - 99 дітей на 100 місцях.
Середній показник по закладах дошкільної освіти всіх типів та форм
власності, які функціонують у м.Запоріжжі становить 125 дітей на 100 місцях.
З 01.09.2019 відкрито 5 груп на 79 місць у ДНЗ №217, з 01.11.2019 ДНЗ
№169 (5 груп на 95 місць), у січні 2020 року збільшено кількість місць у
комунальних ЗДО за рахунок прийнятих від АТ «Мотор Січ» закладів
дошкільної освіти.
Завдяки планомірній та системній роботі щодо створення у закладах
освіти м.Запоріжжя додаткових місць для дітей дошкільного віку, відсутня
черга з влаштування дітей у 5 районах міста (Вознесенівському, Заводському,
Комунарському, Хортицькому, Шевченківському районах).
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3.3. Культура
Введення карантину через поширення коронавірусної хвороби
COVID - 19 внесло свої корективи в культурне життя міста. У зв’язку з
діючими обмежуваннями проведення культурних заходів, запланованих на
березень-червень 2020 року, перенесено в медійну сферу.
Усі заклади культури працювали онлайн, поширюючи культурні
продукти на порталі «Культура», власних Інтернет-ресурсах (сайти, сторінки,
блоги) та у соціальних Інтернет-мережах. За цей період працівниками
мистецьких шкіл, міських бібліотек, комунальних клубних закладів
підготовлено понад 500 заходів у онлайн форматі показ вистав, майстеркласів, відео-занять, онлайн-уроків, інтерактивних відео-оглядів, Інтернетконкурсів, віртуальних книжкових виставок, презентацій, оглядів літератури,
веб-знайомств з письменниками та видатними людьми, літературних та
історичних подорожів тощо.
У звітному періоді викладачами мистецьких шкіл створено
12 різноманітних сценаріїв, які стали сюжетами програми «Культура - це
модно» на Телеканалі Z в рубриках «Цікаві факти про відомих композиторів»
та «Надзвичайні музичні інструменти». Бібліотечні працівники також
проводили презентації книг в рамках програми «Культура - це модно».
Започатковано міський фестиваль «Art-планета Z» для учнів мистецьких
шкіл, який поєднує конкурсні змагання з різних напрямків мистецтва.
Двома муніципальними театрами (театр-лабораторія «Ві» та театр танцю)
за період карантину проведено 53 заходи (вистави та концертні програми) у
режимі онлайн. Кількість переглядів склала понад 33,0 тис. осіб.
У січні-березні 2020 року 37 міських бібліотек надали послуги 21,8 тис.
читачам (у І півріччі 2019 року - 72 тис.), книговидача склала 201,0 тис. книг
(у І півріччі 2019 року - 959,712 тис. книг).
Продовжено розвиток інноваційних напрямків діяльності всіх міських
бібліотек. У І півріччі 2020 році вже відкрито для читачів дві ревіталізовані
бібліотеки для дорослого населення (пр.Соборний,173, пр.Маяковського, 7),
триває масштабна реконструкція 3 бібліотек: Центральній бібліотеці для дітей
(вул.Олександрівська, 51) та бібліотеках-філіях для дорослого населення №№
5,18 (вул.Історична, 45, вул,Ситова, 6). Оновлено книжковий фонд міських
бібліотек, на загальну суму 1,0 млн.грн.
У 5 палацах культури міста працюють 130 клубних формувань, в яких
займається 5,5 тис.осіб, з них - 2,65 тис. дітей (за аналогічний період 2019 року
- 125 клубних формувань, які налічували 3,6 тис. постійних учасників, з яких
1,7 тис. - діти).
У кіноконцертному залі ім.О.Довженка у січні-березні 2020 року
відбулося 80 кіносеансів, кількість глядачів становила 17,8 тис.осіб (у
І півріччі 2019 року - 4018 кіносеансів, кількість глядачів - 46,9 тис. осіб).
Надання підвідомчими закладами культури платних послуг населенню, тис.грн.
І пів.
І пів.
Найменування закладу
2019 р.
2020 р.
Клубні заклади
1151,6
514,8
Мистецькі школи
5870,9
5683,0
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Кіноконцертний зал ім. О.Довженка
Бібліотеки
Театри
Всього

2710,7
5,8
285,8
10022,8

1245,0
21,5
139,9
7604,2

Департаментом культури і туризму 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).
Укладено договір з Українським культурним фондом на суму гранту
395,4 тис.грн. на проведення інклюзивної вистави «Разом за синім птахом».
Для поліпшення матеріально-технічної бази підвідомчих закладів
культури придбано обладнання довгострокового користування:
- за рахунок коштів бюджету розвитку на суму 519,7 тис.грн., у т.ч.
41,2 тис.грн. з депутатського фонду (комп’ютерна техніка, світлова апаратура);
- за рахунок коштів спеціального фонду (власні надходження) на 213,0 тис.грн.
(література, комп’ютерна техніка).
Проведення капітальних ремонтів (тис.грн.)
Показник
І пів. 2019 р.
І пів. 2020 р.
Всього, в т.ч.:
2895,4
7488,8
за рахунок бюджету розвитку
2701,7
6595,8
за рахунок власних коштів
193,1
893,0

За 6 місяців 2020 ріку за власні кошти розроблено проєктно-кошторисну
документацію на капітальний ремонт дитячої школи мистецтв №4, дитячих
музичних шкіл №№ 4,7, здійснено капітальний ремонт ПК «Заводський». За
рахунок коштів бюджету розвитку завершено капітальні ремонти
ПК «Хортицький», бібліотек-філій № 5,18, для дорослого населення.
У січні-червні 2020 року загальна сума видатків на поточні ремонти
9 об'єктів склала 879,97 тис. грн.
У І півріччі 2020 року загальний контингент мистецьких шкіл становив
5434 учня (проти 5968 учнів в аналогічному періоді 2019 року). Під час
карантину викладачі проводили онлайн навчання, рівень охоплення навчанням
становив 85%. Охоплення дітей позашкільною освітою складає 8,1% від
загального числа учнів, які навчаються у загальноосвітніх школах. Питома
вага учнів, що навчаються на засадах самоокупності - 8,0% (434 учня).
3.4. Фізична культура і спорт
На території м.Запоріжжя за рахунок бюджету міста утримується
20 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), 3 комунальних установи: КУ
«Запорізький міський шаховий клуб «Думка», КУ «Заводський районний
фізкультурно - спортивний комплекс», КУ «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 6787 дітей та підлітків, що на 5%
менше, ніж в аналогічному періоді 2019 року, це зумовлено зменшенням
кількості груп початкової підготовки та збільшенням кількості вихованців у
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групах базової та спеціальної підготовки. В зазначених закладах займається
спортом 148 дітей пільгової категорії, що складає 2,3% від загальної кількості
вихованців.
У зв’язку з припиненням навчально-тренувального процесу під час
карантину, суттєво зменшилася кількість проведених спортивно-масових
заходів, та спортивних змагань різних рівнів. Так, у І півріччі 2020 року
проведено 3 Всеукраїнських турніри (з настільного тенісу пам’яті
Ф.А.Якутовича та О.Ф.Якутовича, турнір «Мураха» з фехтування, меморіал з
гандболу пам’яті олімпійського чемпіона Ю.Лагутіна); 10 міських та районних
спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів з 27 видів спорту з усіма
верствами населення, в яких взяло участь 4411 осіб.
Для підготовки спортивного резерву та підвищення спортивного рівня
вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл у звітному періоді проведено
94 навчально-тренувальних збори. Для участі в Чемпіонатах та Першостях
області, України направлено 604 вихованця в 53 відрядження. Витрати на
вищезазначені заходи склали 2332,05 тис.грн.
У звітному періоді вихованці міських ДЮСШ завоювали 688 нагород
різного ґатунку в індивідуальному та командному заліку, з яких: 252 - золотих,
224 - срібних, 212 - бронзових.
У І півріччі 2020 року спортсменам міста присвоєно 504 спортивних
розряди: 67 особам - кандидат в майстри спорту України, 91 - І розряд, 346 масові спортивні розряди.
Для створення належних умов для занять фізичною культурою та
спортом у звітному періоді закінчено реконструкцію душових та роздягалень
басейну «Салют» ДЮСШ «Салют» по вул.Історичній, 14, яку розпочато в
2019 році. Загальна вартість робіт склала 2643,485 тис.грн., яких
495,18 тис.грн. освоєно в 2020 році.
Для проведення навчально-тренувальної роботи в ДЮСШ, у І півріччі
2020 року за рахунок бюджету міста та коштів депутатського фонду придбано
спортивний інвентар та спортивну форму на загальну суму 1840,44 тис.грн.,
що становить 52% від річного плану.
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. 2в, загальною вартістю 14, 89 млн.грн., які планується
використовувати для покращання навчально-тренувального процесу ДЮСШ
«Металург Запоріжжя» у зимовий період та футбольної команди «Металург».
Обсяг видатків на галузь «Фізична культура та спорт», тис грн.
Зміст заходу
План. на
Факт за І
%
Факт за
2020
півріччя
виконання І півріччя
рік
2020
до річного
2019
року
плану
року
1. Проведення міських і 1366,519
216,434
15,6
443,491
районних
спортивномасових та фізкультурнооздоровчих
заходів,
проведення
навчальнотренувальних зборів, участь
збірних команд міста у
змаганнях

% до
І півріччя
2019 року
48,7

2. Утримання
дитячоюнацьких спортивних шкіл
3. Утримання комунальних
установ та підприємств
4.Централізована
бухгалтерія
5. Придбання нерухомого
майна

84719,833

19
41696,994

49,2

35795,893

116,48

36431,837

16035,143

44,0

16002,239

100,2

1417,311

658,807

46,5

616,501

106,8

14894,997

14894,997

-

-

-

3.5. Соціальний захист
У м.Запоріжжі реалізуються усі державні соціальні програми. Станом на
01.07.2020 близько 36,7 тис. сімей отримують різні види державної соціальної
допомоги.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги, перебуває 198,1 тис. мешканців міста, у т.ч. понад
27 тис. отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг.
Субсидією на оплату житлово-комунальних послуг користуються
31,67 тис. домогосподарств, що на 4,96 тис. більше, ніж в аналогічному періоді
2019 року. Близько 30 тис. сімей отримують субсидію готівкою та майже 2 тис.
- безготівково.
Управліннями соціального захисту населення міської ради створено всі
умови, для отримання мешканцями міста необхідної інформації з питань
соціального захисту населення не виходячи з дому. Консультації з різних
питань соціального захисту надаються через сайти управлінь у розділах
«Зворотній зв'язок», «Запитання - відповіді», в соціальних мережах Фейсбук,
Ютуб, за допомогою Skype зв’язку, через створені групи в Вайбер, Телеграм,
тощо.
У місті, також працює загальноміський багатоканальний телефон
0931707770, за допомогою якого відразу 35 громадян мають змогу отримати
консультацію з будь-якого питання соціального захисту населення.
Прийом документів управліннями здійснюється поштою, через скриньку
управлінь, електронні сервіси (сайт Міністерства соціальної політики України,
сайти управлінь), за допомогою електронної пошти.
Необхідний пакет документів для призначення окремих видів державної
допомоги (при народженні дитини, допомоги на дітей фізичним особампідприємцям, призначення субсидії, «муніципальна няня») можна надати через
сайт Міністерства соціальної політики України з використанням електронного
цифрового підпису.
Щотижня до управлінь за допомогою електронної пошти звертаються
близько 600 осіб. Консультації за допомогою скайп зв’язку отримали близько
500 мешканців міста.
На сайті Запорізької міської ради підтримується в актуальному стані
створений Електронний реєстр соціальних послуг, на якому будь-який
мешканець міста може отримати повну інформацію про зміни в законодавстві
щодо різних видів державної соціальної допомоги, пільг, субсидії, порядку їх
розрахунку, переліку документів необхідних для призначення різних видів
державної соціальної допомоги.
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Запроваджено програмний продукт щодо вдосконалення інформування
населення з питання санаторно-курортного лікування, що дає змогу окремим
категоріям громадян, які перебувають в черзі для забезпечення санаторнокурортним лікуванням, не звертаючись до управління, відслідковувати чергу та
стан забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Здійснюється оповіщення
заявників за допомогою SMS повідомлення про призначення різних видів
державної соціальної допомоги, субсидії, забезпечення технічними засобами
реабілітації, тощо.
В
управліннях
успішно
застосовується
реєстр
учасників
антитерористичної операції, який узагальнює потреби учасників АТО, ОСС та
дає можливість своєчасно на них реагувати.
У місті реалізується Міська комплексна програма соціального захисту
населення, заходи якої спрямовані на підвищення рівня соціального захисту
малозабезпечених та непрацездатних громадян: дітей, осіб з інвалідністю,
пенсіонерів, ветеранів; інших категорій громадян, створення умов для надання
якісних соціальних послуг.
На виконання завдань цієї програми в I півріччі 2020 року спрямовано
23066,69 тис.грн., що становить 38,3% від річного плану (60 200,15 тис.грн.).
За січень-червень поточного року різного виду матеріальну допомогу
отримало 9809 громадян з числа дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та
праці та інших категорій населення на загальну суму 14128,67 тис.грн.
Допомогу на проживання або лікування за особистими зверненнями до
управління соціального захисту населення міської ради та управлінь
соціального захисту населення міської ради по районах отримали
4215 громадян, у т.ч. 166 осіб - на поховання деяких категорій громадян. Сума
витрат склала 6304,965 тис.грн.
Виконання Міської комплексної програми соціального захисту населення
в І півріччі 2020 року, тис.грн.
Найменування завдання
1. «Комплексні заходи по соціальному захисту
населення»
2. «Матеріальне заохочення Почесних громадян
міста Запоріжжя»
3. «Фінансова підтримка громадських об’єднань
ветеранів міста Запоріжжя»
4. «Компенсація пільгового проїзду окремих
категорій громадян»
5. «Надання пільг на послуги зв’язку та інших
пільг мешканцям міста Запоріжжя»
6. «Створення умов для надання соціальних послуг
громадянам похилого віку та особам з
інвалідністю, соціальна реабілітація дітей з
інвалідністю, ведення обліку бездомних осіб через
діяльність Запорізького міського територіального
центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)»

План
2020 рік

Факт за
І півріччя
2020 року

%
виконання
річного
плану

27 090,870

14 128,672

52,2

1 474,030

708,677

48,1

2 311,000

995,825

43,1

13 025,222

3 101,556

23,8

5 464,190

910,738

16,7

894,181

0,000

0,0
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7. «Здійснення соціальної роботи з дітьми,
молоддю та сім’ями, які опинились у складних
життєвих обставинах та потребують сторонньої
допомоги через діяльність Запорізького міського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді»
8. «Підтримка внутрішньо переміщених осіб»
9. «Забезпечення соціальними послугами громадян
похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю, хворих, які не здатні до
самообслуговування»
10. «Створення умов для виконання функцій,
покладених на органи соціального захисту
населення, в частині реалізації державної політики
у сфері соціальної підтримки мешканців
м.Запоріжжя»

568,247

236,829

41,7

1 296,692

342,854

26,4

5 254,761

2 317,422

44,1

2 364,434

20,377

0,9

11. «Виконання доручень депутатів обласної ради»

59,000

0,000

0,0

12. «Надання одноразової адресної грошової
допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим
батьківського піклування, особам з їх числа на
оформлення права власності на житло»

342,522

248,737

72,6

13. «Реалізація проектів-переможців Громадського
бюджету в місті Запоріжжі»

55,000

55,000

100,0

60 200,149

23 066,687

38,3

Всього

У звітному періоді здійснено виплати одноразової адресної цільової
допомоги 3736 мешканців міста на загальну суму 7423,59 тис.грн., а саме:
члени сімей загиблих військовослужбовців в локальних війнах, в зоні АТО, у
мирний час отримали по 8,0 тис.грн.; неповнолітні діти, які мають статус
члена сім’ї загиблого в АТО та особи з інвалідністю з дитинства, батьки яких
загинули в локальних війнах - 12,0 тис.грн.; діти з інвалідністю, хворі на
онкологію - 10,0 тис.грн.; учасники бойових дій в АТО, ООС - 3,0 тис.грн.;
багатодітні родини, які виховують 5 та більше дітей - 2,5 тис.грн.; ветерани
визволителі - 1,8 тис.грн. (І виплата); особи з інвалідністю, які проходять
гемодіаліз - 2,18 тис.грн., інші категорії -1,0 тис.грн.
У зв’язку з карантином, спрямованим на запобігання розповсюдженню
коронавірусної хвороби COVID-19, з бюджету міста виділено 177,2 тис.грн.
для закупівлі Запорізьким міським територіальним центром соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) продуктових наборів для надання
маломобільним одиноким особам, яким надається соціальна послуга догляду
вдома і сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю, які відвідують
відділення комплексної реабілітації територіального центру.
Забезпечено виплату матеріального заохочення 25 Почесним громадянам
міста та фінансову підтримку 5 міських і 15 районних громадських об’єднань
ветеранів.
Починаючи з 2016 року 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. Так, у звітному періоді проведено компенсацію за пільгові
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перевезення автотранспортом на суму 1026,15 тис.грн., залізничним
транспортом на - 1337,92 тис.грн.
З метою надання додаткових соціальних гарантій забезпечено
безкоштовним проїздом одного з батьків 664 багатодітної сім’ї в трамваях,
тролейбусах та автобусах ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс».
Запорізьким міським центром соціальних служб для сімей, дітей та
молоді (далі-Центр) постійно надаються соціальні послуги особам, які
опинилася в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої
допомоги.
Соціальним супроводом Центру охоплено 82 сім’ї/особи, які опинилися
в складних життєвих обставинах, та 145 сімей, в яких виховуються діти-сироти
та діти, позбавлені батьківського піклування. У пологових будинках та
обласному Перинатальному центрі попереджено потрапляння в інтернатні
заклади 80 новонароджених дітей.
Підготовлено 8 кандидатів в опікуни/піклувальники. На базі прийомної
сім’ї, яка поповнилася 7 дітьми, створено дитячий будинок сімейного типу.
Соціальними послугами забезпечено 5851 особу, у тому числі 2841
дитина, яка опинилась в складних життєвих обставинах; спеціалізованим
формуванням «Телефон Довіри» різним категоріям населення надано 2089
соціальних послуг.
У поточному році при Центрі розпочала роботу мобільна бригада
соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього
насильства.
Станом на 01.07.2020 здійснено 103 виїзди, з них 20 планових та 83
екстрених; охоплено 365 клієнтів; надано 189 послуг, з них кризове та
екстрене втручання - 68, консультування - 121.
У рамках реалізації проєкту-переможця Громадського бюджету
облаштувано пандус приміщення Центру, в сумі 55,00 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 01.07.2020 таку компенсацію отримало 1563 особи на
загальну суму 2 317,42 тис.грн.
На відшкодування витрат закладам за тимчасове перебування
200 внутрішньо переміщених осіб спрямовано 342,85 тис.грн.
За рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України в 2019 році
проведено виплату грошової компенсації на придбання житла 30 дітямсиротам. Чинним законодавством передбачено можливість здійснити купівлю
житла дитиною-сиротою упродовж року з дня надходження коштів на її
банківський рахунок.
Витрати на оформлення права власності на житло покладено на місцеві
бюджети. Станом на 01.07.2020 вже придбано 23 квартири та за рахунок
коштів бюджету міста проведено виплату одноразової адресної грошової
допомоги на оформлення права власності на житло на загальну суму
281,27 тис.грн.
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3.6. Підтримка сім’ї, молоді та дітей
З метою сприяння соціальному, культурному, духовному та фізичному
розвитку молоді в звітному періоді в місті проведено 12 заходів, в яких взяло
участь майже 2,4 тис. осіб, у тому числі:
- 1 захід (із залученням 200 осіб), спрямований на створення умов та сприяння
патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та
учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва;
- 1 захід (із залученням 1070 осіб), спрямований на популяризацію та
утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед
молоді;
- 5 заходів (із залученням 955 осіб), спрямованих на розвиток громадської
активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого
самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями;
- 5 заходів (із залученням 172 осіб), спрямованих на створення умов для
всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста.
З метою запобігання та розповсюдження на території міста
коронавірусної хвороби COVID-19, деякі заходи перенесено на інший період
та будуть проведені після закінчення або послаблення карантину.
У рамках виконання Цільової комплексної програми забезпечення
молоді м.Запоріжжя житлом у звітному періоді надано два пільгових
довгострокових кредити на загальну суму 1265,140 тис.грн. (проти
13 кредитів у І півріччі 2019 року), що дозволило поліпшити житлові умови
2 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 в січні-червні 2020 року спрямовано 2037,874 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). У порівнянні з аналогічним періодом
2019 року витрати на виплату матеріальної допомоги обдарованої молоді
зросли на 44,2%.
Служба(управління) у справах дітей міської ради забезпечує соціальноправовий захист дітей, особливо тих, які потребують додаткової уваги з боку
держави: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які
опинилися в складних життєвих обставинах.
Станом на 01.07.2020 на обліку в службі перебувало 1673 підлітків
різних категорій, що на 47 дітей більше, ніж станом на 01.07.2019. З цими
підлітками та їх батьками постійно проводиться профілактична робота,
надаються консультації з питань соціального захисту їх прав та інтересів.
У звітному періоді спеціалістами служби надано інформаційноконсультативну допомогу 6539 громадянам, обстежено матеріально-побутові
умови проживання 1739 сімей, виявлено 116 дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах. За участю служби з початку року позбавлено
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батьківських прав 69 осіб по відношенню до 79 дітей, відібрано у батьків
9 дітей з подальшим улаштуванням їх долі.
З метою виявлення дітей, що бродяжать, жебракують, самовільно
залишають сім’ю та учбові заклади, схильні до скоєння правопорушень,
службою та сектором молодіжної превенції проведено 474 рейдів та вилучено
77 неповнолітніх (влаштовано до притулку 38 дітей, повернуто батькам
1 дитину, влаштовано до лікарняних закладів 30 дітей).
У звітному періоді загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, що перебуває на обліку в службі (управлінні) у
справах дітей становила 1078 осіб, проти 1069 осіб в аналогічному періоді
2019 року.
З метою першочергового забезпечення права дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, на сімейне виховання до сімейних
форм улаштовано 78 дітей (у І півріччі 2019 року - 115), з яких: 10 усиновлено, над 59 встановлено опіку, 9 - улаштовано в прийомні сім’ї та
ДБСТ. Всього станом на 01.07.2020 в сімейних формах виховання перебуває
959 дітей, що становить 89% від загальної кількості дітей, які перебувають на
обліку.
Другий рік поспіль діє міська галузева Програма «Діти Запоріжжя», за
допомогою якої реалізуються завдання служби (управління) у справах дітей:
соціальний захист дітей, що опинились у складних життєвих обставинах та
розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування. На виконання завдань Програми в І півріччі
2020 року використано 685,205 тис.грн., що становить 40% від річного плану
(1726,053 тис.грн.).
Зокрема, надано одноразову адресну цільову допомогу 57 дітям-сиротам,
дітям, позбавленим батьківського піклування, які в 2020 році є випускниками
шкіл, у сумі 2,0 тис.грн. для придбання одягу та взуття; 81 першокласнику
надано шкільний портфель з набором канцелярського приладдя; надано
одноразову допомогу новоствореному дитячому будинку у сумі 50,00 тис.грн.;
на часткову компенсацію витрат на оздоровлення всією родиною, надано
одноразову адресну допомогу на кожну дитину-сироту, дитину, позбавлену
батьківського піклування, яка виховується в прийомних сім’ях, на загальну
суму 165,00 тис.грн.; на кожну нововлаштовану дитину-сироту, дитину,
позбавлену батьківського піклування, в дитячі будинки сімейного типу надано
10,0 тис.грн. тощо.
3.7.* Зайнятість населення та заробітна плата
Коронавірус COVID-19 та всі карантинні заходи стали серйозним
викликом для економічної ситуації взагалі та, зокрема, сфери зайнятості.
Кількість безробітних суттєво збільшилася, у той же час відбулося зменшення
попиту роботодавців на працівників. Це підвищило конкуренцію за робочі
місця.
Так, кількість безробітних, зареєстрованих у січні-червні 2020 року в
Запорізькому міському центрі зайнятості, склала 9185 осіб, а з урахуванням
осіб, які перебували на обліку станом на 01.01.2020, загальна чисельність
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зареєстрованих безробітних громадян склала 12991 осіб, проти 8197 осіб в
аналогічному періоді 2019 року.
Станом на 01.07.2020 на обліку в міському центрі зайнятості перебувало
9386 безробітних, з яких 7351 особа отримувала 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. У І півріччі
2020 року активними програмами сприяння зайнятості населення охоплено
1718 безробітних громадян. Рівень охоплення цими заходами становив 13,2%
проти 37% у січні- червні 2019 року.
Рівень працевлаштування на кінець звітного періоду склав 10,4 % проти
26,4% за аналогічний період 2019 року, 1350 осіб, які мали статус
безробітного, знайшли робоче місце.
Станом на 01.07.2020 навантаження на одне вільне робоче місце склало
14 осіб проти 3 осіб на 01.07.2019, наявність вільних робочих місць складала
682 од., що на 595 од. менше, ніж на 01.07.2019.
У І півріччі 2020 року 30 безробітних громадян скористалися шансом
організації власної справи за рахунок отримання одноразової виплати
допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, що на
4 особи більше, ніж за аналогічний період 2019 року.
У звітному періоді 52 підприємства, організації, установи міста надали
прогнозні дані щодо масового вивільнення працівників з ініціативи
роботодавця на 3178 осіб.
Під час карантину багато роботодавців, особливо представників малого
та середнього бізнесу, скоротили свою діяльність, а деякі припинили її взагалі.
Карантинні обмеження суттєво вплинули на рівень доходів, тож роботодавці
втратили можливість повноцінно виплачувати заробітну плату своїм
працівникам. Певну фінансову підтримку тим, хто прагне зберегти персонал та
відновити в майбутньому діяльність, пропонує держава. Чинним
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 2200 роботодавців
та фізичних осіб-підприємців звернулися до центру зайнятості по допомогу з
часткового безробіття.
До Запорізького міського центру зайнятості в січні-червні 2020 року
звернулися:
- 213 вимушено переміщених осіб, з яких 151 отримав статус безробітного,
115 особам призначено виплату допомоги по безробіттю, 30 осіб
працевлаштовано, 7 осіб залучено до професійного навчання (з яких 5 осіб
працевлаштовано);
- 418 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в
АТО, з них 336 осіб набули статусу безробітного, 317 - отримували допомогу
по безробіттю, 63 - працевлаштовано (у т.ч. 4 - отримали одноразово допомогу
по безробіттю для відкриття власної справи), 6 - пройшли професійне
навчання (3 особи працевлаштовані).
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Упродовж січня-червня 2020 року на обліку в Запорізькому міському
центрі зайнятості перебували 827 осіб з інвалідністю, з яких 55 осіб
працевлаштовано.
На період встановлення карантину призупинено проведення усіх
масових заходів із залученням безробітних та роботодавців Запорізьким
міським центром зайнятості. Проте, фахівці центру спілкуються з клієнтами
служби зайнятості дистанційно, а саме, проводять для безробітних он-лайн
вебінари. Так, з початку карантину проведено 63 інформаційних та 69
профконсультаційних вебінарів.
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 01.06.2020 загальна сума
заборгованості із виплати заробітної плати по м.Запоріжжю складала 99,73
млн.грн., що на 1,14 млн.грн. більше, ніж на початок 2020 року.
Заборгованість з виплати заробітної плати утворилася на 24
підприємствах, у т.ч.: державного сектору - 45,2 млн.грн. (або 45,5% від
загальної суми заборгованості), недержавного сектору - 54,4 млн.грн. (або
54,5%).
Найбільшими підприємствами-боржниками залишаються:
- ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» - 30,12 млн.грн.;
- ЗДП «Кремнійполімер» - 20,02 млн.грн., яка з початку 2020 року збільшилася
на 4,93 млн.грн.;
- ЗДП «Радіоприлад» - 12,15 млн.грн., (+ 1,7 млн.грн.);
- ЗВО «Класичний приватний університет» - 12,5 млн.грн. (+1,1 млн.грн.);
- ПАТ «Інститут Титану» - 4,71 млн.грн. (+ 2,5 млн.грн.).
Негативний вплив на загальну динаміку погашення заборгованості в
звітному періоді 2020 року, мають підприємства-банкрути, які юридично
зареєстровані в м.Запоріжжі, а виробнича діяльність та виробничі потужності
й працівники, яким заборговано виплату заробітної плати знаходяться в інших
містах України, зокрема: ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів»
(м.Львів), ПрАТ «Інтермікро Дельта» (м. Дніпро). А також підприємства, які
змінили місце реєстрації та припинили надавати звіти до Державних органів
статистики, але залишаються на обліку серед підприємств м.Запоріжжя, а
саме: ТОВ «Строй Опт Макс» (смт. Кирилівка), ТОВ «Електротехніка
(Кам'янсько-Дніпровський район, с.Велика Знам'янка). Загальна сума
заборгованості на цих підприємствах, станом на 01.06.2020 становить
35,08 млн.грн. або 35,17% від загальної суми заборгованості.
Слід зазначити, що відсутня прострочена заборгованість із виплати
заробітної плати в бюджетних установах, які фінансуються за рахунок
бюджету міста. Проте, існує заборгованість на комунальному підприємстві
«Облводоканал» Запорізької обласної ради в сумі 825,8 тис.грн.
З метою узгодження розв’язання проблем, що виникають у сфері
трудових відносин тривала роз’яснювальна робота серед представників
профспілкових організацій та роботодавців щодо порядку проведення
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колективних переговорів, змісту колективного договору, дотримання умов
територіальних та галузевих угод, збереження та створення нових робочих
місць, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, ліквідації «тіньової
зайнятості» тощо. Станом на 01.07.2020 на підприємствах, організаціях та
установах міста укладено та зареєстровано 2745 колективних договорів, змін
та доповнень до них, з яких 178 колективних договорів, змін та доповнень до
них, укладено та зареєстровано в січні-червні 2020 року.
У І півріччі проведено 4 засідання міської та 13 засідань районних
комісій, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної плати, на яких заслухано 45
керівників підприємств-боржників із виплати заробітної плати, зі сплати
єдиного соціального внеску та платежів до Пенсійного фонду України та
підприємств-мінімізаторів заробітної плати.
До профільних міністерств та відомств направлено листи щодо сприяння
погашення заборгованості по виплаті заробітної плати, пенсійних внесків,
сплати єдиного соціального внеску (КП «Облводоканал» ЗОР, філія ЗДОНКК
«Укрінтеравстосервіс», ЗДП «Радіоприлад», ЗДП «Кремнійполімер», ДП
«Запорізький облавтодор», ДП «ДПІ «Запоріжцивільпроект»); для вжиття
відповідних заходів реагування до Національної поліції разом з матеріалами
щодо невиплати заробітної плати направлено інформацію по 5 підприємствахборжниках (АТ «ЗАлК», філія ЗДОНКК «Укрінтеравстосервіс», КПУ, ТОВ
«Строй Опт Макс», ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів»);
складено (оновлено) 5 графіків погашення заборгованості.
За звітний період проведено 14 особистих зустрічей з керівниками
підприємств-боржників із заробітної плати (ПАТ «Інститут Титану», ПАТ
«Запорізький АЛК», КП «Облводоканал» ЗОР, ДП «Запорізький облавтодор»;
КПУ, ЗДП «Кремнійполімер», ПАТ «Завод металоконструкцій Укрсталь
Запоріжжя»,
ТОВ
«ЗТМК»,
ТОВ
«Зазоснастка»,
Філія
НКК
«Укрінтеравтосервіс», ЗДП «Радіоприлад», філія «Запорізька дорожньоексплуатаційна дільниця» ДП «Запорізький облавтодор» тощо), яким було
наголошено на персональній відповідальності за несвоєчасну виплату
заробітної плати працівникам, на необхідності здійснення заходів щодо
погашення заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів
та нарахувань до Пенсійного фонду України та необхідності додержання
мінімальних гарантій в оплаті праці.
На офіційному сайті Запорізької міської ради систематично
оприлюднюється інформація щодо стану погашення заборгованості із
заробітної плати, додержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці,
легалізації заробітної плати в місті.
За результатами вжитих заходів, упродовж січня-червня 2020 року
підприємствами-боржниками міста погашено заборгованість із заробітної
плати на загальну суму 20,25 млн.грн.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
м.Запоріжжя за І квартал 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом
2019 року збільшилася на 11,4% та становила 11111,53 грн. Середній розмір
заробітної плати в 2,4 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати
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(4723,0 грн.) та в 5,3 рази прожитковий мінімум для працездатної особи
(2102,0 грн.).
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по
м.Запоріжжю на 1,1% більше, ніж по Запорізькій області та на 1,0% - ніж по
Україні.
Рівень заробітної плати м.Запоріжжя за І квартал 2020 року перевищує
відповідний показник обласних центрів південно-східного регіону: Дніпра на 1,4%, Миколаєва - на 4,5%, Одеси - на 10,9%, Харкова - на 13,9%.

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.
У 2019 році під час проведення повідомної реєстрації колективних
договорів підприємств, установ та організацій м.Запоріжжя, надано 29
рекомендації стосовно положень з питань охорони праці.
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 діє Програма зайнятості населення міста Запоріжжя
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
63 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.
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На фінансування громадських робіт з бюджету міста в 2020 році
передбачено 1172,46 тис.грн., з яких станом на 01.07.2020 спрямовано
188,34 тис.грн.
4. Створення умов для покращення довкіллі та ресурсозбереження
4.1. Охорона навколишнього природного середовища
За І півріччя 2020 року до міського фонду охорони навколишнього
природного середовища надійшло 11262,30 тис.грн., що на 16,4% менше, ніж
за І півріччя 2019 року (13110,92 тис.грн.).
Фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів міського
фонду охорони навколишнього природного середовища в 2020 році
здійснюється відповідно до Програми «Про фінансування природоохоронних
заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки (далі Програма).
У І півріччі 2020 року загальна сума фактичних видатків на реалізацію
заходів Програми становила 7585,42 тис.грн. Програма виконувалася за
наступними напрямками:
Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості
На заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного
середовища, підвищення екологічної свідомості населення виділено
97,62 тис.грн. Кошти спрямовано на випуск щомісячного безкоштовного
додатку до газети «Запорозька Січ» - «Запоріжжя екологічне» та оновлення
стендів щодо пропаганди охорони навколишнього середовища.
Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідація негативних факторів
впливу на навколишнє природне середовище
Виконувалися наступні заходи:
- «Реконструкція 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)»;
- «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного
режиму та санітарного стану річок. Розчистка русла б.Суха в районі Дослідної
станції»;
- «Заходи щодо відновлення і підтримання гідрологічного режиму та
санітарного стану річок. Розчистка русла р.Кабиця в Комунарському районі
м.Запоріжжя».
Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття
Виконано заходи:
- «Заходи з озеленення» території позашкільного навчального закладу
«Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад». Сума фінансування
становила 100,00 тис.грн.
- «Організація проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту
Плану дії з адаптації до наслідків зміни клімату м.Запоріжжя». Сума
фінансування - 79,98 тис.грн.
Виконуються заходи:
- «Реконструкція теплиць з заміною несучих конструкцій зі склінням»;
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- «Заходи з озеленення міста» департаментами міської ради освіти і
науки та інфраструктури і благоустрою, районними адміністраціями міської
ради;
- «Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання
знищенню чи пошкодженню території природно-заповідного фонду».
У зв’язку із забороною проведення масових (культурних, розважальних,
спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів з кількістю
учасників більше ніж 10 осіб на період карантину, в І півріччі не проведено:
4-й спеціалізований міжнародний Запорізький екологічний форум «Еко
Форум-2020», щорічна фотовиставка-конкурс «Іншої землі у нас не буде, нам
треба нашу зберегти». Проведення зазначених заходів перенесено на
ІV квартал поточного року.
4.2.
Розвиток
ресурсоощадної
та
енергоефективної
системи
життєзабезпечення міста
Упродовж звітного періоду тривала робота щодо залучення
інвестиційних ресурсів у розвиток міста.
У рамках «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України»
підписано Угоду про співпрацю між Європейським інвестиційним банком,
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства та Запорізькою міською радою у сфері надання консультаційних
послуг з підготовки певних інвестицій в сфері 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. У лютому 2020 року 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». У квітні
2020 року розробник ТЕО направив остаточні звіти, погоджені з
консультантами ЄІБ. У червні 2020 року затверджено остаточний перелік
об’єктів згідно з технічним рішенням термомодернізації будівель за системою
вентильованих фасадів, запропонованих профільними структурними
підрозділами міської ради. Банком визначені експерти для роботи на об’єктах
м. Запоріжжя для розроблення оновленого ТЕО. У липні 2020 року
Консультант ЄІБ направив на електронну адресу для розгляду профільними
структурними підрозділами міської ради проєкт оновленого ТЕО для надання
відповідних пропозицій або зауважень, які в подальшому будуть враховані при
розробці проєктної документації в рамках Програми UMIP.
У рамках проєкту «Міський громадський транспорт в Україні» за
рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку планується
придбання 26 нових електробусів та 20 нових автобусів великої місткості.
На розгляді Міністерства фінансів України знаходиться проєкт рішення
Запорізької міської ради щодо надання гарантії.
У жовтні 2019 року Мінінфраструктури України ініціювало проєктну
пропозицію із включенням до неї проєктів з розвитку міського електричного
транспорту за рахунок кредитних коштів ЄІБ. Сума кредиту по кожному
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проєкту від 1,0 до 50,0 млн.Євро. Орієнтовні умови кредитування: термін
кредитування до 22 років з пільговим періодом до 5 років, 2,0% річних. З
метою участі у Програмі ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» надано пропозицію у
форматі вираження інтересів, а саме: проєкт «Реконструкція та модернізація
23 тягових перетворювальних підстанцій». Загальна вартість проєкту
(без ПДВ) - 9 729,11 тис.Євро.
До проєкту включено:
1. Реконструкція системи телеуправління, телевимірювання і
телесигналізації - заміна старих електромеханічних пристроїв на новітню
SCADA систему на базі сучасних промислових цифрових контролерів,
високонадійних ліній зв’язку з можливістю резервування каналів зв’язку,
використання новітніх програмних продуктів. Для підвищення надійності
система SCADA розрахована на двоканальний зв’язок, що означає наявність
основного і резервного каналів зв’язку – виділена лінія і / або GPRS канал
зв’язку мобільного оператора. Вартість (без ПДВ) - 140,83 тис. Євро.
2. Реконструкція тягових підстанцій із заміною на обладнання новітніх
розробок (23 од.). Вартість (без ПДВ) - 5 665,69 тис.Євро.
3. Заміна кабельних мереж, що обслуговують тягові підстанції.
Реалізація цього проекту дозволить створити умови безперебійної та сталої
роботи електротранспорту міста, зменшити експлуатаційні витрати, підвищити
безпечність пасажирських перевезень, знизити навантаження на екологію
міста. Вартість (без ПДВ) - 3 922,59 тис.Євро.
Станом на 25.06.2020 проєкт знаходиться на розгляді в Мініфраструктурі
України.
У рамках проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій
(виконанням 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).
Концерном «МТМ» направлено пакет документів на Мінпаливенерго
для погодження фінансування проєкту Мінфіном у 2020 році, наразі
очікується відповідь.
- придбання 10 нових електробусів для заміни дизельних автобусів ЗКПМЕ
«Запоріжелектротранс» 4 зарядних пристроїв для повільної зарядки,
2 пантографних зарядних станцій та виготовлення наліпок для маркування
електробусів. Антимонопольним комітетом України розглянуто справу про
державну допомогу та прийнято рішення щодо визнання державною
допомогою такою, що відповідає вимогам чинного законодавства, а також
визначено, що софінансування з боку міської ради на реалізацію проєкту є
допустимою для конкуренції. КП «Запоріжелектротранс» направлено пакет
документів на Мінпаливенерго для погодження фінансування проєкту
Мінфіном у 2020 році, наразі очікується відповідь.
У червні 2020 року направлено лист виконкому міської ради на
Мінприроди про подальшу зацікавленість у реалізації проєкту цільових
екологічних (зелених) інвестицій «Технічне переоснащення (заміна рухомого
складу існуючих автобусів у ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» електробусами з
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електричними двигунами)», можливість сприяння подальшому ефективному
та своєчасному впровадженню вищезазначених проєктів цільових екологічних
(зелених) інвестицій на території міста Запоріжжя, а також за надання
інформації щодо подальших кроків виконавчого комітету Запорізької міської
ради, ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» та Концерну «Міські теплові мережі».
У рамках співробітництва з Німецьким банком розвитку KfW у квітні
2020 року від банку отримано проєкти фінансової та грантової угод. За
результатами нарад, ініційованих Мінфіном за участю профільних міністерств,
до Мінрегіону направлено лист з проханням надання переліку та черговості
подальших дій щодо можливості отримання фінансових ресурсів від
Німецького банку розвитку KfW, а також щодо визначення відповідального
виконавця проєкту.
Розглядається можливість підготовки та впровадження проєктів
«Будівництво цеху утилізації осаду після механічного зневоднення на
центральних каналізаційних очисних спорудах Лівого берега ЦОС-1
м. Запоріжжя» та «Реконструкція та розширення центральних очисних споруд
каналізації Правобережної частини (ЦОС-2) м. Запоріжжя» у рамках програми
бізнес-фінансування Danida Business Finance (DBF) і Nordik Environment
Finance Corporation (NEFCO). 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.
У
рамках
співробітництва
з
Міжнародною
фінансовою
корпорацією (IFC), у січні 2020 року в м.Запоріжжі відбулася робоча зустріч з
представниками Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з метою детального
ознайомлення з проєктами за трьома аспектами: екологічним, економічним та
технічним, а також визначення цільових напрямків та їх реалізацію. У
березні 2020 року на сесії міської ради прийняті рішення про нову редакцію
угод з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та про затвердження
міської програми співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).
Міським головою Буряком В.В. підписані угоди в новій редакції. 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).
У червні 2020 року підготовлено документацію для проведення
відкритих торгів із закупівлі енергосервісу для 39 закладів департаменту
освіти і науки міської ради.
У зв’язку з обмеженням масових заходів під час карантину, проведення
Днів Сталої Енергії у м.Запоріжжі в рамках Європейського Тижня Сталої
Енергії перенесено на жовтень 2020 року.
Третій рік поспіль здійснюється моніторинг споживання енергетичних
ресурсів бюджетними установами міста на базі електронної платформи.
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У звітному періоді не використовувалося вторинне тепло від
ПАТ «Запоріжсталь» для забезпечення гарячого водопостачання районів міста
в міжопалювальний період. ПАТ «Запоріжсталь» повідомило Концерн «Міські
теплові мережі», що у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19
у світі вони змушені знизити потужності виробництва, створився дефіцит
палива, що не дало можливості надати Концерну «Міські теплові мережі»
теплову енергію, вироблену з вторинних джерел підприємства.
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 у І півріччі 2020 року
спрямовано 8977,52 тис.грн., що складає 51% від річного плану
(19017,30 тис.грн.). На заходи, пов’язані зі створенням матеріального резерву
міста (придбання палива) витрачено 290,40 тис.грн. (100% від плану), на
заходи, пов’язані із попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій 4303,907 тис.грн. (51%). На проведення пошуково-рятувальних робіт з
виявленням та підняттям потерпілих на водних об’єктах - 5153,217 тис.грн.
(50%).
Результати проведеної роботи за І півріччя 2019- 2020 років
№
з/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Заходи

І півріччя 2019 І півріччя 2020
року (факт)
року (план)

І півріччя 2020 року
(факт)

Поповнення матеріального
резерву міста – закупівля
палива (бензин та дизельне
пальне)
Паводки та підтоплення

11,190 тис.л

20,0 тис.л

20,0 тис.л

2

-

-

Проведення
демеркурізації

7 разів оброблено
34 м.кв.
приміщень
395

16
разів

3 рази – оброблено 4
м.кв. жилих
приміщень

508

292

95

75

85

53

150

61

5

5

5

поточної

Аварійно-рятувальні роботи
з попередження загибелі та
травматизму населення в
побуті
Запобігання
можливої
загибелі людей
Надання допомоги на воді
Обстежено
акваторій
пляжів,
інших
місць
масового відпочинку

Упродовж І півріччя 2020 року спеціалісти аварійно-рятувальної служби
врятували життя 85 особам.
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Кількість людей, яким надана допомога на воді, знизилася в порівнянні з
попередніми роками внаслідок введеного в місті карантину з приводу
COVID-19 та значного посилення профілактичної роботи рятувальників на
пляжах і їх акваторіях.
ІІІ. Джерела фінансування та матеріальні ресурси міста
1. Реалізація основних напрямків бюджетної політики
Обсяг доходів бюджету міста станом на 01.07.2020 склав
3 671,6 млн.грн., у т.ч.: доходи загального фонду - 2 876,6 млн.грн.,
спеціального фонду - 83,4 млн.грн. та офіційні трансферти - 711,6 млн.грн.
План по доходах загального фонду (без урахування офіційних
трансфертів) виконано на 100,5%, понад плану надійшло 14,6 млн.грн. У
порівнянні з І півріччям 2019 року відбулося збільшення зазначених доходів
на 3,1% або на 86,2 млн.грн.
Податок на доходи фізичних осіб в доходах загального фонду складає
62,2% (1 788,2 млн.грн. або 100,2% запланованого показника).
За результатом активізації роботи щодо ліквідації заборгованості із
заробітної плати, її легалізації, збільшення рівня заробітної плати тощо до
бюджету додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб на суму
63,8 млн.грн.
План по акцизному податку виконано на 104,2%, його надходження
склали 150,5 млн.грн., що перевищує показник попереднього року на
16,9 млн.грн. або на 12,7%. Зазначене пояснюється зростанням перерахувань
роздрібного
акцизу
на
14,9 млн.грн.
та
надходжень
частини
загальнодержавного акцизу з виробленого та ввезеного пального на
2,0 млн.грн.
Надходження місцевих податків і зборів, які займають в доходах
загального фонду 28,0%, склали 791,1млн.грн. (або 100,5% до плану), у т.ч.
419,5 млн.грн. - податок на майно.

Обсяг доходів спеціального фонду бюджету міста становив 85,3 млн.грн.,
у т.ч. інша субвенція з обласного бюджету - 1,9 млн.грн. У порівнянні з
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надходженнями за І півріччя 2019 року (без урахування трансфертів) відбулося
зменшення на 52,3 млн.грн. або на 38,5%, у т.ч. власних надходжень
бюджетних установ на 54,9 млн.грн. (пов’язано із закриттям рахунків по
спеціальному фонду в казначейських органах у зв’язку з перетворенням
установ охорони здоров’я у комунальні некомерційні підприємства відповідно
до чинного законодавства), коштів від продажу землі - на 10,2 млн.грн.,
екологічного податку - на 1,7 млн.грн. та коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури міста - на 2,6 млн.грн. Разом з цим, збільшилися надходження
коштів від відчуження майна комунальної власності на 17,1 млн.грн. (обсяг
склав 21,9 млн.грн. або 103,4% до уточненого плану).

Видатки бюджету міста проведено в обсязі 3761,5 млн.грн., у т.ч. з
загального фонду - 3212,8 млн.грн. (98,5% від плану на відповідний період),
спеціального фонду - 548,7 млн.грн., з яких видатки бюджету розвитку 492,7 млн.грн., що становить 65,3% планових показників. До державного
бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 238,7 млн.грн., що дорівнює
плановим показникам.

З метою покриття дефіциту бюджету міста в березні поточного року
міською радою прийнято рішення про здійснення місцевого запозичення на
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суму 500,0 млн.грн. строком на 5 років за відсотковою ставкою, яка не
перевищує 17,5% річних. Станом на 01.07.2020 до бюджету міста залучено
кредитних коштів на суму 216,4 млн.грн. та використано на фінансування
передбачених бюджетом видатків розвитку.
Крім того, погашення основної суми боргу за кредитними договорами
2018 року здійснювалося своєчасно та в повному обсязі, на що спрямовано
41,5 млн.грн. Перерахування відсотків за кредитом здійснювалося в обсягах,
розрахованих банківськими установами відповідно до фактично наданого
кредиту із дотриманням встановлених термінів.
Враховуючи запозичення минулих років станом на 01.07.2020 борг
бюджету міста склав 1 479,9 млн.грн., гарантований борг - 270,6 млн.грн.
Кредиторська заборгованість розпорядників та одержувачів коштів
бюджету міста на кінець звітного періоду склала 175,8 млн.грн., що на
174,2 млн.грн. більше, ніж на початок року. Причиною наявності
заборгованості стало зменшення обсягів надходжень до бюджету міста через
введення обмежувальних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби та надання деяких податкових пільг для підтримки бізнесу.
У звітному періоді за підсумками 2019 року рейтинговим агентством
ТВО «Кредит-Рейтинг» м.Запоріжжю оновлено довгостроковий кредитний
рейтинг за Національною рейтинговою шкалою на рівні uaAA- прогноз
«стабільний». Це свідчить, що Запоріжжя характеризується високою
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або
борговими інструментами. Рівень інвестиційної привабливості визначений на
рівні uaINV4 (високий рівень).
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
підприємств галузі охорони здоров`я. КСВП «Юність» знаходиться в стані
припинення господарської діяльності.
За І півріччя 2020 року загальний дохід комунальних підприємств міста
(з урахуванням роботи комунальних некомерційних підприємств) становив
3684,3 млн.грн., у т.ч. дохід комунальних підприємств становив
2849,8 млн.грн., комунальних некомерційних підприємств - 834,5 млн.грн.
Фінансовим результатом роботи підприємств комунальної власності
міста за І півріччя 2020 року є прибуток у розмірі 383,3 млн.грн.
Прибуток у розмірі 419,5 млн.грн. отримали 36 комунальних
підприємств міста, збиток 20 комунальних підприємств склав 36,2 млн.грн.,
фінансовий результат роботи 5 комунальних некомерційних підприємств
галузі охорони здоров`я - «0».
Концерном «Міські теплові мережі» отримано прибуток у розмірі
312,7 млн.грн., що пов’язано з наданням фінансової допомоги з бюджету
міста.
Збиток ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» сягнув 20,5 млн.грн. Основні
причини: недоотримання доходів від перевезення платної категорії пасажирів
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у зв`язку з введенням з 17.03.2020 карантину задля запобігання зростання
захворюваності на COVID-19.
На підприємствах комунальної власності міста працює 20,4 тис.осіб
(10,15 тис. - на комунальних та 10,2 тис. - на комунальних некомерційних
підприємствах), фонд оплати праці яких за І півріччя 2020 року становив
1076,6 млн.грн., середня заробітна плата - 8801,3 грн. (10039,6 грн. - на
комунальних та 7573,5 грн. - на комунальних некомерційних підприємствах) .
Станом на 01.07.2020 до бюджету міста комунальними підприємствами
перераховано: 105,1 млн.грн. податку на прибуток, що на 92,3 млн.грн.
(у 8,2 рази) більше, ніж за відповідний період минулого року; 1,6 млн.грн.
частки (частини) прибутку.
3. Управління майновими ресурсами комунальної власності міста
Облік об’єктів права комунальної власності та забезпечення їх
ефективного використання для потреб розвитку міста є одним з пріоритетних
питань у діяльності міської влади.
Станом на 01.07.2020 кількість діючих договорів оренди, за якими
департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради є
орендодавцем, складає:
Об’єкти оренди, які перебувають:

Кількість діючих договорів оренди

у віданні департаменту комунальної
власності та приватизації Запорізької
міської ради
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у господарському віданні КП «ВРЕЖО №7»
в оперативному управлінні бюджетних
установ, закладів, організацій
Всього

717
513
1247

Кількість договорів оренди об'єктів права комунальної власності, згідно
з якими орендна плата перераховується до загального фонду бюджету міста
складає 734 од., у тому числі:
- 17 договорів оренди об’єктів, що перебувають у віданні департаменту;
- 717 договорів оренди об’єктів, що перебувають у господарському віданні
КП«ВРЕЖО №7» (70% від орендної плати).
Упродовж І півріччя 2020 року укладено 80 договорів оренди об'єктів
права комунальної власності: 50 - на об’єкти, які перебувають у
господарському відданні КП«ВРЕЖО №7»; 30 - на об’єкти, які перебувають в
оперативному управлінні бюджетних установ, закладів та організацій.
Сума надходжень до бюджету міста від орендної плати за об’єкти права
комунальної власності, щодо яких орендодавцем є департамент комунальної
власності та приватизації міської ради, склала 11966,11 тис.грн., з яких до
загального фонду бюджету міста надійшло 9 458,34 тис.грн. (68,5% від річного
плану (13800,0 тис.грн.); власні надходження бюджетних установ від оренди
склали 2507,77 тис.грн.
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У І півріччі 2020 року проведено 250 перевірок виконання орендарями
комунального майна умов договорів оренди, за результатами яких
здійснювалися заходи щодо спонукання орендарів сумлінно виконувати
обов’язки, які передбачено умовами договору оренди.
До бюджету міста за січень-червень 2020 року від відчуження
комунального майна надійшло 21877,85 тис.грн., що в 4,6 рази більше, ніж за
аналогічний період 2019 року (4771,2 тис.грн.) та становить 87,5% від річного
плану (25000,0 тис.грн.), у тому числі:
- 20166,45 тис.грн. від приватизації комунального майна;
- 1711,41 тис.грн. від списання (ліквідації, відчуження рухомого майна), яке
перебувало в господарському віданні або оперативному управлінні суб’єктів
права комунальної власності.
Упродовж І півріччя 2020 року до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації включено 104 об’єкти права комунальної власності (2 - викуп;
102 - електронний аукціон), та 1 об’єкт рухомого майна - шляхом відчуження
балансоутримувачем на електронному аукціоні. Укладено 11 договорів
купівлі-продажу об'єктів приватизації.
З метою забезпечення прозорості процесу приватизації, повідомлення та
інформації щодо відчуження комунального майна публікуються в засобах
масової інформації.
З метою належного утримання та обслуговування майна, за суб’єктами
права комунальної власності на праві оперативного управління або
господарського відання закріплено: 4 квартири (2 придбано для відселення
мешканців аварійного житлового будинку, 2 - відумерла спадщина); транзитні
мережі холодного водопостачання (222,5 п.м) та теплопостачання (150,0 п.м);
елементи об’єктів благоустрою.
Прийнято до комунальної власності територіальної громади міста від
ОСББ зовнішні мережі: 9,7 п.м теплопостачання, загальною вартістю
232,01 тис.грн. та 26,0 п.м водопостачання (24,41 тис.грн.).
З метою покращення навчально-тренувального процесу ДЮСШ
«Металург Запоріжжя» та тренувального процесу футбольної команди
«Металург» у комунальну власність територіальної громади міста прийнято
від суб’єкта підприємницької діяльності на безоплатній основі інше окреме
індивідуально визначене майно, яке необхідне для належного функціонування
придбаних раніше об'єктів нерухомості по вул. 12 Квітня, 2,
вул.В.Лобановського, 21, та вул. Ленська, 2в.
З метою проведення майнових операцій в установленому законом
порядку та захисту права комунальної власності, для здійснення заходів з
державної реєстрації нерухомого майна, виділено в окремі об’єкти нерухомого
майна зі складу житлових будинків 49 нежитлових приміщень.
4. Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин
У звітному періоді 2020 року в рамках виконання Програми
раціонального використання території та комплексного містобудівного
розвитку м.Запоріжжя виконувалися наступні заходи : з топографічної зйомки
М1:500 земельних ділянок (триває процедура закупівлі) та виготовлення
документації із землеустрою (проводиться робота з підготовки тендерної
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документації для проведення процедури закупівлі).
За рахунок коштів інвесторів заплановано розробити детальні плани
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’їна, 3, для розміщення річкового
перевантажувального терміналу з відвантаженням зернових та олійних
культур на річковий транспорт.
На цей час ведеться робота з впорядкування нумерації об’єктів
нерухомого майна на території м.Запоріжжя по вул. Наукового містечка та з
оновлення даних Адресного плану м.Запоріжжя, актуалізації карт,
опублікованих на геопорталі департаменту.
Упродовж I півріччя 2020 року здійснювалася системна робота щодо
залучення замовників будівництва на території міста до укладення договорів
про пайову участь у створенні та розвитку об’єктів інфраструктури міста. У
січні-червні до бюджету міста надійшло 761,26 тис.грн. коштів пайової участі
проти 3390,77 тис.грн. в аналогічному періоді 2019 року. Таке значне
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.
У І півріччі 2020 році до бюджету міста від плати за землю надійшло
391723,0 тис.грн. (99,9% від плану на І півріччя), з них 123 574,0 тис.грн. земельний податок, 268 149,5 тис. грн. - орендна плата. У порівнянні з
аналогічним періодом 2019 року надходження плати за землю зменшилися на
56 524,5 тис.грн. або 12,6%. Зменшення надходжень пояснюється тим, що
відповідно до чинного законодавства під час карантину (з 1 по 31 березня
2020 року) не нараховувалася та не сплачувалася плата за землю (земельний
податок та орендна плата) за земельні ділянки, що перебувають у власності
або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних
осіб, та використовуються ними в господарській діяльності.
Надходження за І півріччя 2019-2020 років:

2019

Плата за землю,
тис.грн
448 248,0

Земельний податок,
тис.грн
141 374,3

Орендна плата,
тис.грн
306 873,7

2020

391 723,5

123 574,0

268 149,5

рік

У І півріччі 2020 року поповнено базу договорів оренди земельних
ділянок, на 189 договорів на загальну суму 19 347,8 тис.грн.
Постійно проводиться широкомасштабна роз’яснювальна робота серед
орендарів щодо необхідності приведення у відповідність до чинного
законодавства та рішень Запорізької міської ради договорів оренди земельних
ділянок шляхом укладання додаткових угод. З початку року укладено
2 додаткових угоди на загальну суму 916,2 тис.грн.
У звітному періоді надіслано 50 листів землекористувачам, яким земля
надавалася в оренду та якими не виконано умови рішень міської ради.
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5. Закупівля товарів, робіт та послуг для потреб міста
У поточному році внесено зміни в чинне законодавство щодо
вдосконалення публічних закупівель. Так, ведено поняття спрощених
закупівель – закупівлі товарів, послуг на суму від 50,0 до 200,0 тис.грн. та
закупівлі робіт від 50,0 до 1 500,0 тис.грн. (для «монополістів» закупівлі
товарів, послуг на суму від 50,0 тис.грн. до 1,0 млн.грн та закупвлі робіт від
50,0 тис.грн. до 5 млн.грн.) які обов’язково проводяться через Prozorro.
Запроваджено роботу е-каталогів (ProZorro Market) для товарів, які
закуповуються до 200,0 тис.грн. шляхом укладання прямого договору (без
проведення процедур).
Через електронну систему ProZorro в січні-червні 2020 року проводили
закупівлі 120 (із 156) замовників, а саме:
- 34 (із 41) - департаменти, управління, районні адміністрації міської ради;
- 24 (із 37) - комунальні установи та заклади;
- 53 (із 61) - комунальні підприємства, які 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
8 661 закупівлю на очікувану вартість 3 000,907 млн.грн.
Із оголошених закупівель:
- завершено 7 651 закупівлю (або 88,3% від оголошених);
- укладено 7 810 договорів на загальну суму 1 739,248 млн.грн.
За результатами проведених закупівель економія коштів склала
93,382 млн.грн. (або 7,0 % від очікуваної вартості завершених закупівель).
Із загальної кількості (8 661) оголошених у січні - червні 2020 року
закупівель:
- 16,5% склали надпорогові електронні закупівлі (або 1 427 закупівель від
загальної кількості оголошених закупівель);
- 5,3% - допорогові електронні закупівлі (462 закупівлі);
- 3,3% - спрощені закупівлі (288 закупівель);
- 0,1% - закупівлі з використанням Е-каталогу 11 закупівель);
- 3,4% - звіти про договір COVID - 19 (289 закупівель);
- 71,4 % - звіти про договір (6 184 звітів).
* Інформацію підготовлено на підставі даних Головного управління статистики у
Запорізькій області

Додаток 1
до інформації про виконання
Програми
економічного
і
соціального
розвитку
м.Запоріжжя на 2020 рік за
підсумками І півріччя 2020 року
Основні показники розвитку м.Запоріжжя за І півріччя 2020 року
Показники

Одиниця
виміру

Розвиток основних сфер економічної діяльності
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах
млн.грн.
за січень-травень - всього
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку
тис.грн.
на душу населення за січень-травень
Показники рівня життя
Середньомісячна заробітна плата одного штатного
грн.
працівника за І квартал
Фонд оплати праці штатних працівників за І квартал
млн.грн.
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг зовнішньоторговельного обігу товарів за січень- млн.дол.США
травень, всього
обсяг експорту товарів
млн.дол.США
обсяг імпорту товарів
млн.дол.США
Житлово-комунальне господарство
Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні
млн.грн.
послуги у житлово-комунальному господарстві
Темп зростання (зниження) дебіторської заборгованості
за житлово-комунальні послуги, у % до початку звітного
%
року
Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги
(послуги з утримання будинків та прибудинкових теритомлн.грн.
рії, послуги з тепло-, водопостачання та водовідведення)
Рівень
оплати
населенням
житлово-комунальних
послуг(послуги з утримання будинків та прибудинкових
%
території, послуги з тепло-, водопостачання та
водовідведення)

План на
2020 рік

Факт за
І півріччя
2020 року

% до І пів.
2019 р.

% до
плану на
2020 р.

150775,4

51184,5

87,3

33,9

204,780

69,6

88,1

34,0

13431,0

11111,53

111,4

82,7

32718,00

7157,858

107,8

21,9

4 489,3
2 861,3
1 628,1

1269,4
970,2
299,2

74,1
89,1
47,9

28,3
33,9
18,4

2174,15

1909,03

124,43

93,06

28,36

8,40

32,38

-7,17

1957,28

1643,59

121,18

96,29

87,55

90,30

73,23

78,61

2

Показники
Система управління об’єктами комунальної власності
Приватизація, списання, відчуження рухомого майна
об’єктів комунальної власності міста
Оренда об’єктів комунальної власності міста
Розвиток сфери послуг
Обсяг роздрібного товарообігу підприємств, основним
видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля
за І квартал
у т.ч. на одну особу
Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах), у т.ч.:
за І квартал
Обсяг послуг, реалізованих населенню
Обсяг реалізованих послуг усім категоріям споживачів у
розрахунку на одну особу
Розвиток малого і середнього підприємництва
Кількість малих підприємств
Кількість середніх підприємств
Кількість зареєстрованих підприємців-фізичних осіб*
Витрати на оплату праці працівників малих підприємств*
Витрати на оплату праці працівників середніх
підприємств*
Кількість найманих працівників малих підприємств*
Кількість найманих працівників середніх підприємств*
Середньомісячна заробітна плата найманих працівників
малих підприємств*
Середньомісячна заробітна плата найманих працівників
середніх підприємств*

Одиниця
виміру

План на
2020 рік

Факт за
І півріччя
2020 року

% до І пів.
2019 р.

% до
плану на
2020 р.

тис.грн.

25000,0

21877,9

458,6

87,5

тис.грн.

13800,0

9458,34

100,0

68,5

млн.грн.

22241,2

5802,1

114,9

26,1

грн.

30580,0

7927,5

116,8

25,9

млн.грн.

12610,6

3003,7

99,1

23,8

млн.грн.
грн.

3863,4
17338,9

973,0
4109,5

108,2
100,0

25,2
23,7

од.
од.
осіб
млн.грн.

9310
343
37688
2690,8

8889
315
36874

103,6
86,8
103,0

95,5
91,8
97,8

млн.грн.

8441,8

х
х

х
х

х
х

тис.осіб
тис.осіб

34,9
61,5

грн.

6427

х
х
х

х
х
х

х
х
х

грн.

11443

х

х

х

* інформація надається ГУ статистики у Запорізькій області за підсумками року

