Інформація про виконання Програми економічного і соціального
розвитку м.Запоріжжя на 2021 рік за підсумками І півріччя 2021 року
Головною метою Програми економічного і соціального розвитку
м. Запоріжжя на 2021 рік визначено реалізацію комплексної системи заходів,
спрямованих на забезпечення умов для економічного та інвестиційного
розвитку міста, збереження робочих місць та добробут населення в умовах
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
Основні показники економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя за
І півріччя 2021 року наведено в додатку.
1. Створення умов для підприємництва та креативної економіки
1.1. Промисловість та інвестиційний розвиток
Основу
промислового
комплексу
міста
складають
близько
290 підприємств. Пріоритетними галузями промисловості є металургія,
машинобудування, харчова промисловість та енергетика.
За січень-березень 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом
2020 року в цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції
збільшилися на 4,3% (індекс промислової продукції - 104,3%).
Обсяг реалізованої промислової продукції за І квартал 2021 року по
області складав 62717,9 млн.грн., по м.Запоріжжю - 43252,2 млн.грн. (69,0% до
обласного показника та на 36,8% більше, ніж у І кварталі 2020 року), у
розрахунку на одного мешканця показник становив 59,5 тис.грн.
Промисловість міста Запоріжжя має чітко визначену експортну
орієнтацію, про що свідчать високі обсяги зовнішньоторговельного
товарообігу, 73,7% якого складає експорт.
Підприємства та організації міста в І кварталі 2021 року експортували
товарів і послуг на суму 804,23 млн.дол.США (на 30,9% більше, ніж за
І квартал 2020 року), імпортували - 287,17 млн.дол.США (на 56,6% більше).
Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу міста за І квартал
2021 року склало 517,06 млн.дол.США проти 437,8 млн.дол.США в
аналогічному періоді 2020 року. Як і в попередні періоди, основу зовнішньої
торгівлі міста становили товари. На їх долю припадало 96,2% експорту та
98,0% імпорту.
За І квартал 2021 року експорт товарів становив 773,857 млн.дол.США
(збільшився на 33,2% у порівнянні з І кварталом 2020 року), імпорт 281,407 млн.дол.США (збільшився на 55,8%). Позитивне сальдо зовнішньої
торгівлі товарами склало 492,45 млн.дол.США.
Зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувалися з партнерами із
майже 130 країн світу. Найвагоміша частка запорізької продукції (39,7%) була
поставлена до країн Азії. До країн Європи та СНД відправлено відповідно
29,0% та 13,1% від загального експорту товарів. У порівнянні з відповідним
періодом 2020 року експорт товарів до Європи збільшився на 57,6%, Азії - на
29,0%, СНД - на 20,8%.
Значні експортні поставки товарів здійснювалися в Туреччину (15,5%
загального обсягу експорту), США (11,5%), Російську Федерацію (10,3%),
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Китай (7,2%),
Польщу (5,7%), Північну Македонію (3,4%), Німеччину
(3,2%), Об’єднані Арабські Емірати (2,8%), Італію (2,6%), Ізраїль (2,2%),
Іспанію (2,1%), Болгарію (2,1%), Єгипет (1,9%), Індію (1,4%), Пакистан
(1,5%), Чехію (1,2%).
Імпорт товарів здійснювався, зокрема, з РФ (31,5% від загального обсягу
імпорту), Китаю (15,1%), Німеччини (5,5%), Польщі (4,8%), Туреччини (4,6%),
Казахстану (3,5%), Грузії (3,0%), Норвегії (2,9%), США (2,7%), Білорусії
(2,6%), Словаччини (1,8%).
У структурі експорту основну частку склали: чорні метали (71,6%);
машини, обладнання та механізми (12,4%); продукти рослинного походження
(4,3%); продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (2,3%),
у структурі імпорту - мінеральні продукти (28,3%); недорогоцінні метали та
вироби з них (22,3%); реактори, котли, машини, електричні машини (14,5%);
продукти тваринного походження (8,5%), текстильні матеріали та вироби з них
(4,4%), продукція хімічної промисловості (3,6%).
1.2. Підприємництво та регуляторна діяльність
Станом на 01.07.2021 за даними Головного управління Державної
податкової служби в Запорізькій області кількість суб’єктів малого та
середнього підприємництва склала 45646 од., що на 432 од. менше, ніж у
І півріччі 2020 року, у т.ч.: малих підприємств - 8051 од. (на 9,4% або на
838 підприємств менше), середніх підприємств - 308 од. (на 2,2% або на
7 підприємств менше), фізичних осіб-підприємців - 37287 осіб (на 1,1% або на
413 осіб більше).
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Кількість найманих працівників малих та середніх підприємств склала
122063 осіб, що на 10,8% або на 11930 осіб більше, ніж в аналогічному періоді
2020 року.
Надходження до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього
підприємництва в І півріччі 2021 року склали 3554,3 млн.грн., що на 31,4% або
на 849,6 млн.грн. більше, ніж у І півріччі 2020 року.
Скорочення кількості середніх та малих підприємств та збільшення
кількості фізичних осіб-підприємців свідчить про зміни в організаційній
структурі підприємств внаслідок їх реорганізації.
З метою зниження негативних наслідків, викликаних обмеженнями,
введеними з метою протидії поширенню коронавірусу COVID-19, у рамках
Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та
середнього підприємництва у м.Запоріжжі на 2021 рік упродовж звітного
періоду здійснено компенсацію відсотків за залученими кредитами
23 суб’єктам господарювання, в сумі 101,94 тис.грн.грн. В рамках реалізації в
червні проведено Бізнес-форум міжнародної технічної допомоги (онлайн), на
якому презентовано актуальні програми та проєкти міжнародних донорських
організацій, що працюють для розвитку підприємництва в Україні.
З метою спрощення доступу суб’єктів господарської діяльності до
фінансових ресурсів за рахунок часткової компенсації відсотків за залученими
кредитами внесено зміни до Порядку фінансової підтримки суб’єктів
мікропідприємництва та малого підприємництва за рахунок коштів бюджету
м.Запоріжжя (збільшено суму строкового кредиту в національній валюті
України з 600 тис.грн. до 1,0 млн.грн. та оптимізовано документообіг з
банками).
Згідно з планом-графіком заходів щодо відстеження результативності
регуляторних актів Запорізької міської ради та виконавчого комітету
Запорізької міської ради на 2021 рік розробниками регуляторних актів
упродовж І півріччя здійснено 9 відстежень результативності регуляторних
актів (1 повторне та 8 періодичних).
У звітному періоді відбулося 2 засідання міської координаційної ради з
питань розвитку підприємництва, на яких обговорювалися нагальні питання
для розвитку підприємництва.
Проведено низку робочих зустрічей та круглих столів за участі
представників туристичного активу міста.
У межах роботи Центру Підтримки Експорту в м. Запоріжжі відбулися:
онлайн-зустріч «Запоріжжя-Вільнюс», засідання Українсько-Узбецької ділової
ради. Крім того, ЗТПП проведено засідання Клубу якості на теми «Психологія
менеджменту та мотивація персоналу» і «Організація постійного
вдосконалення в системах управління якістю»; онлайн-вебінар: «Виробництво
- як важіль виходу компанії з зачарованого кола»; групову консультацію,
присвячену практиці впровадження системи управління безпечністю харчової
продукції НАССР ( система аналізу небезпечних чинників і критичних точок
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контролю) для закладів освіти, які надають послуги харчування для
представників шкіл, гімназій, ліцеїв, інтернатів, дитячих садків, підприємств,
що впроваджують систему НАССР в закладах освіти; практикум, присвячений
питанням переходу на електронні трудові книжки, страховому стажу,
дистанційній роботі та роботі вдома, оплаті, охороні праці.
Запорізьким міським центром зайнятості проведено 3 інформаційні
семінари «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», в яких взяли участь
12 осіб, 8 тематичних семінарів з роботодавцями по всіх напрямках роботи.
1.3. Система надання адміністративних послуг
Доступність адміністративних послуг у м.Запоріжжі забезпечує сім філій
Центру надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП).
Через філії ЦНАП надається 155 адміністративних послуг, у тому числі
32 документа дозвільного характеру, які визначені рішенням Запорізької
міської ради від 11.06.2021 № 90.
Центр співпрацює з 22 адміністративними органами, з яких - 5 органів
місцевого самоврядування, 17 - обласних та територіальних органів
центральної виконавчої влади, 2 адміністративні послуги надаються
департаментом надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва
Запорізької міської ради.
Щодня до філій ЦНАП звертається від 200 до 300 суб’єктів. За звітній
період через філії ЦНАП надано 28745 адміністративних послуг, у тому числі
2774 документів дозвільного характеру.
Усі філії ЦНАП м.Запоріжжя розташовані в територіально доступних
місцях, у яких створені зручні та доступні умови для отримання послуг.
Приміщення в ЦНАП поділено на 2 зони: інформування і очікування та
обслуговування. Робочі місця адміністраторів розподіляються за принципом
прийому-видачі документів.
Для зручності сплати адміністративного збору встановлено еквайринги
на кожному робочому місці адміністратора.
З метою підвищення якості надання адміністративних послуг, у звітному
періоді запроваджено наступні сервіси:
- прийом звернень громадян для розгляду депутатами Запорізької
міської ради;
- чат-бот у Viber (дає додаткову змогу записатися в електронну чергу,
крім існуючих можливостей);
- сплата адміністративного збору за допомогою QR-коду (дає змогу
сплатити адміністративний сбір за допомогою смартфону);
- цифровий сервіс для нечуючих та слабочуючих (запроваджено у
Вознесенівській філії ЦНАП м. Запоріжжя в рамках реалізації проєкту «Країна
без бар’єрів для нечуючих»;
- організовані місця для самообслуговування.
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Особам з інвалідністю та маломобільним групам населення надаються
адміністративні послуги за допомогою сервісу «Мобільний адміністратор».
З червня 2020 року через філії ЦНАП запроваджено комплексну послугу
«єМалятко». На сьогодні дана послуга вже надається адміністраторами ЦНАП
у КНП «Пологовий будинок № 3», КНП «Пологовий будинок №9», КНП
«Пологовий будинок №4», КНП «Обласний перинатальний центр». З початку
року комплексною послугою «єМалятко» скористувалися 558 осіб.
Щомісяця проводиться моніторинг громадської думки з оцінки якості
обслуговування та надання адміністративних послуг, підсумки якого
розміщуються на вебсайті ЦНАП та на офіційній сторінці соціальної мережі
«Фейсбук». Крім того, запроваджено анкетування відвідувачів ЦНАП, які
заповнюють анкету онлайн та офлайн. За звітній період в опитуванні взяли
участь 315 відвідувачів.
З червня 2021 року запроваджено 7 адміністративних послуг, суб’єктом
надання яких є Південно-Східне Міжрегіональне управління Міністерства
юстиції (м.Дніпро) та 2 адміністративні послуги у сфері архітектури,
суб’єктом надання яких є департамент архітектури та містобудування
Запорізької міської ради.
1.4. Розвиток ринкової інфраструктури
Обсяг роздрібного товарообороту торгової мережі в І кварталі 2021 року
склав 6695,0 млн.грн., що на 892,9 млн.грн. або на 15,4% більше, ніж у
І кварталі 2020 року, та складає 28,4% до запланованого показника.
Обсяг реалізованих послуг у І кварталі 2021 року склав 2623,4 млн.грн.,
що на 113,0 млн.грн., або на 4,5% більше, ніж в аналогічному періоді
2020 року та становив 27,5% до плану на 2021 рік. Обсяг послуг, реалізованих
населенню, склав 883,2 млн.грн., що на 47,3 млн.грн. або на 5,7% більше, ніж у
І кварталі 2020 року та становить 32,1% до плану на 2021 рік.
Обсяг реалізованих послуг усім категоріям споживачів у розрахунку на
одну особу склав 3630 грн. (на 200,0 грн. або на 5,8% більше) та становив
27,3 % до планового показника 2021 року.
Станом на 01.07.2021 сфера обслуговування в м.Запоріжжі представлена
1891 магазином (проти 1941 од. у І півріччі 2020 року), 549 підприємствами
громадського харчування (проти 535 од.), 101 об’єктом оптової торгівлі
(проти 98 од.), 842 об’єктами побутового обслуговування (проти 834 од.).
Упродовж звітного періоду тривала боротьба з несанкціонованою
торгівлею, в т.ч. проводилися регулярні рейди за участю представників
районних адміністрацій міської ради, інспекції з благоустрою міської ради,
Держпродспоживслужби, Національної поліції. За січень-червень 2021 року
проведено 332 (за 6 міс. 2020 року - 443) рейдових перевірки в місцях
несанкціонованої торгівлі, складено 175 (проти - 496) протоколів про
адміністративні правопорушення за статтями 160 та 152 КУпАП.
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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.
На ринках КП «Запоріжринок» виділено 407 пільгових місць для
реалізації громадянами плодоовочевої продукції та ягід, вирощених на власних
дачних й присадибних ділянках.
Середня заповнюваність торговельних місць на ринках міста в І півріччі
2021 року склала 50,9% (проти 54,2% у І півріччі 2020 році).
Розпорядженнями голів районних адміністрацій Запорізької міської ради
на території міста визначено 350 зон на 1090 місць для розміщення засобів
пересувної торговельної мережі, у т.ч. для реалізації плодоовочевої продукції.
З метою забезпечення мешканців міста продуктами харчування за
прийнятними цінами затверджено графік проведення ярмарків у 2021 році на
території Дніпровського району. Впродовж І півріччя 2021 року проведено
57 ярмарків з реалізації продтоварів місцевих товаровиробників, у т.ч.
сільгосппродукції, загальний роздрібний товарооборот яких склав
4581,57 тис.грн., реалізовано 54,3 т овочів та фруктів.
Упродовж звітного періоду проведено 1837 обстеження, відбулося
58 засідань районних комісій з упорядкування роботи об’єктів сфери
обслуговування, на яких розглянуто 312 питань.
1.5. Розвиток туристичної галузі
З метою розвитку туристичної галузі в І півріччі 2021 року управлінням
туризму департаменту культури і туризму Запорізької ради проведено роботу
в наступних напрямках:
- посилення та систематизація рекламної кампанії щодо промоції
внутрішнього туризму;
- відкриття закладів культури та музеїв з дотриманням рекомендацій
Міністерства охорони здоров’я;
- акценти на промоцію індустріального туризму, гастротуризму,
екотуризму та пропаганді здорового способу життя;
- перехід на діджиталізацію послуг;
- підготовка для встановлення інформаційного сенсорного кіоску на
привокзальній площі;
- робота над накопиченням медіа-продуктів;
- промоція міста та дозвілля містян у межах міста (з додатковою увагою
на літній відпочинок дітей);
- відновлення групових міжміських перевезень та внутрішнього
авіасполучення (аеропорт міста Запоріжжя);
- проведення роботи для офіційного відкриття філії Туристичного
інформаційного центру в приміщенні залізничного вокзалу Запоріжжя-1;
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- впровадження нових туристичних продуктів, орієнтованих на
кількаденне перебування туристів у місті (Weekend у Запоріжжі);
- національна промокампанія;
- розроблено туристичну карту міста сумісно з картографічним
інститутом; проєкт «Тревел-бокс», який планується реалізувати до кінця
2021 року; проєкт «Мікрорайони» (підготовка до зйомок відео матеріалів для
створення кіно-фото архіву);
- згуртування туристичного активу з метою виходу з туристичної кризи.
Спільно з комунальним підприємством «Туристичний інформаційний
центр» Запорізької міської ради розроблено і оновлено лінійку промоційної
сувенірної та поліграфічної продукції.
На базі Центру в червні 2021 року проведено захід, присвячений річниці
його відкриття, в рамках якого проведено виставку запорізьких художників та
запуск всеукраїнського конкурсу «Портрет туриста».
2. Створення умов для зручної, безпечної та креативної урбаністики
2.1. Житлове господарство
У 2021 році на виконання заходів з утримання та розвитку житловокомунального господарства міста передбачено 670,378 млн.грн., з яких станом
на 01.07.2021 освоєно 167,135 млн.грн. або 25,0% від плану.
З метою забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житловоексплуатаційного господарства міста проведено посипання прибудинкової
території на площі 4182,289 тис.кв.м та забезпечено функціонування
архітектурно-декоративного обладнання на 7 баштах житлових будинків міста
(видатки склали 1,30 млн.грн. або 54,0% від плану).
Для приведення житлового фонду міста в технічно справний стан,
придатний для подальшої експлуатації, проводилися роботи з проєктування та
здійснення капітальних ремонтів будинків.
Упродовж січня-червня 2021 року виконано вибірковий капітальний
ремонт у 39 житлових будинках; відремонтовано покрівель площею
8,2 тис.кв.м на 7-ми будинках; замінено 10,243 тис.п.м внутрішньобудинкових
інженерних мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в 5-ти житлових
будинках; виконано капітальний ремонт 1-го гуртожитку; капітальний ремонт
51 ліфту в 22 житлових будинках; малий капітальний ремонт 22 ліфтів у
11 будинках; проведено експертне обстеження 161 ліфту, виконано роботи з
капітального ремонту 152
контейнерних
майданчиків. Здійснено
інструментальне спостереження за деформацією на 44 будинках по два цикли
спостережень, на 9 будинках - по три цикли, проведено моніторинг за
деформаціями на 4-х житлових будинках. На ці роботи спрямовано
44,871 млн.грн., що складає 24,6% від річного плану 182,800 млн.грн.
На умовах співфінансування для виконання капітальних ремонтів
спільного майна в багатоквартирних житлових будинках на 2021 рік
виділено 39,47 млн.грн. на 40 багатоквартирних будинків. Станом на
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01.07.2021 освоєно 7,248 млн.грн. (18,4% від плану). Повністю закінчено
роботи на 12 будинках ОСББ.
На цей час в м.Запоріжжі створено та функціонує 125 будинків житловобудівельних кооперативів (ЖБК) та 1274 житлових будинків об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). За І півріччя 2021 року
створено 74 ОСББ у 74 будинках, реорганізовано 1 будинок ЖБК в ОСББ.
У 2021 році на спорудження нових об’єктів, реконструкцію, розширення,
добудову, реставрацію об’єктів, виконання монтажних робіт затверджено
53,149 млн.грн., з яких освоєно 11,376 млн.грн. або 21,4% від плану.
Завершено роботи на об’єкті «Реконструкція водопроводу Д 600 мм по
вул.Незалежної України від вул.Зелінського до вул.Лермонтова (Коригування.
Ділянка №1)», «Реставрація квартир №3,№5 житлового будинку по
пр.Соборний,171», в стадії завершення об’єкти: «Реконструкція першого
поверху приміщення №226 по вул.Василя Сергієнка, 30», «Технічне
переоснащення котельні по вул.Горького,6, з підключенням будинків по вул.
Жовтневій, 2, 4». Виконано роботи з реконструкції 7-ми контейнерних
майданчиків. Продовжуються роботи з реконструкції та реставрації
15 об’єктів, реконструкції систем холодного водопостачання 42 об’єктів.
Поступово вирішується питання щодо відселення мешканців з 4 аварійних будинків комунальної власності територіальної громади міста
(вул.Посадочна, 17,19, вул.Аматорська, 40, вул.Севастопольська, 14). Так, у
червні 2021 року придбано двокімнатну квартиру за адресою: вул.Історична/
Глазунова, буд.29/22, кв.146 вартістю 750,0 тис.грн. для відселення родини із
3-х осіб, із ветхого будинку по вул.Посадочній, буд.17, кв.8.
Для здійснення внесків органами місцевого самоврядування в статутні
капітали комунальних підприємств міста на 2021 рік затверджено
1,386 млн.грн., на придбання спеціальної техніки для КП «Запоріжремсервіс»
(машини для розкидання піску, солі та дорожніх сумішей РДС - 3 у кількості 7 од.).
2.2. Благоустрій міста
На виконання комплексу робіт з утримання в належному стані 705,5 га
зелених насаджень; 138,94 га парків; 9,9 га пляжів; 37 од. фонтанів; 118 од.
громадських туалетів (у т.ч. мобільних і модульних туалетних кабін); 295,15 га
(20 од.) міських кладовищ; 6896 світлоточок; обстеження та очищення дна
акваторії Центрального і Правобережного пляжів - 5,42 га; поточного ремонту
та технічному обслуговуванню засобів регулювання дорожнього руху
(81 світлофорний об'єкт та 535 дорожніх знаків), забезпечення функціонування
зовнішнього освітлення міста (7 394 464 кВт/год.), енергопостачання засобів
регулювання дорожнього руху (266 919 кВт/год.) та об’єктів благоустрою
(парки, пляжі, фонтани, туалети - 311,804 тис.кВт/год.); забезпечення
водопостачання об’єктів благоустрою (парки, пляжі, фонтани, туалети) 7,349 тис.куб.м; зафарбовування - 118,3 кв.м графіті; перевезення
2181 експертного трупу; поховання 190 померлих безрідних і невідомих
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громадян та 1 почесного громадянина - у I півріччі 2021 року освоєно
93,491 млн.грн.
Виконано поточний ремонт доріг на площі 24,5 тис.кв.м (дороги
загального користування - 23,8 тис.кв.м, тротуари - 0,638 тис.кв.м) на загальну
суму 13,74 млн.грн., що складає 100% від плану.
На експлуатацію та утримання 8,464 млн.кв.м доріг та 47 мостів у
I півріччі 2021 року спрямовано 73,420 млн.грн.
Сума освоєних коштів на виконання робіт з нового будівництва,
реконструкції та капітального ремонту доріг складає 23,041 млн.грн., що
становить 85,1% від плану. На кінець звітного періоду завершено роботи з
будівництва засобів примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські та
дорожні знаки) у Заводському районі по вул.Сосновій та вул.Зразковій в
районі загальноосвітньої школи № 54; з капітального ремонту окремих ділянок
дороги по вул.Відомій від вул.Ленської до вул.Зеленої (влаштовано 660 кв.м
асфальтобетонного покриття, 14 од. дорожніх знаків, замінено 229 п.м
бортового каменю). Продовжено будівельні роботи з капітального ремонту
тротуару площі Привокзальної та капітального ремонту шляхопроводу № 2 по
вул.Калібровій. Виконувалися роботи з розроблення проєктно-кошторисної
документації на реконструкцію вул.Калібрової від вул.Південне шосе до
вул.Солідарності та вул.Шевченка від вул.8 Березня до вул.Солідарності і
вул.Солідарності від вул.Шевченка до вул.Калібрової.
На будівництво мереж зовнішнього освітлення в I півріччі 2021 року
освоєно 4,674 млн.грн. (64,0% від плану 7,315 млн.грн.). Будівельні роботи
виконано по наступних об’єктах: мережі зовнішнього освітлення по
вул.Дежньова та по вул.Військбуд, 1-65, внутрішньоквартальної території по
пр.Моторобудівників, 64, пішохідної частини пр.Металургів (від
вул.Незалежної України до шляхопроводу).
На реконструкцію зовнішнього освітлення в I півріччі 2021 року
передбачено видатки в розмірі 1 394,827 тис.грн., з яких освоєно
883,574 тис.грн. (63,3%). Виконано реконструкцію зовнішнього освітлення
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №76 по пр. Соборний, 154-Г.
На капітальний ремонт зовнішнього освітлення у I півріччі 2021 року
освоєно 240,012 тис.грн., які спрямовано на ремонт зовнішнього освітлення
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 по вул. 14 Жовтня, 13.
Всього в I півріччі 2021 року змонтовано 140 опор, 298 світильників та
8,7 км СІП.
На будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт світлофорних
об’єктів у I півріччі 2021 року освоєно 1517,301 тис.грн.
На сьогоднішній день виконуються роботи з будівництва світлофорного
об'єкта по Прибережній магістралі (між перехрестям вул.Привокзальної з
Прибережною магістраллю та будівлями заводу «ЗАЗ»), завершуються роботи
з реконструкції світлофорного об'єкту по вул.Діагональній, з будівництва
світлофорного об'єкта по вул.Перемоги в районі обласної школи вищої
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спортивної майстерності та на перехресті вул. Л.Жаботинського вул. М.Гончаренка. Розроблено та відкориговано проєктну документацію по
8 світлофорних об’єктах.
Виконувалися роботи з реконструкції площі Запорізької (влаштування
тимчасової огорожі; земляні роботи; влаштування підпірної стінки ПСМ 1,
ПСМ 5; демонтаж постаменту пам’ятника; ремонт підпірної стінки існуючої
ПС1 (демонтаж плит з підпірної стіни оглядового майданчика (ПС1);
влаштування сходового маршу).
У І півріччі 2021 року отримано 2 сертифікати про готовність об’єктів до
експлуатації, виконано роботи з формування страхового фонду документації
по 3-х об’єктах та з супроводження проходження процедури оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності та розроблення звіту оцінки впливу на довкілля
«Реконструкції центрального парку культури і відпочинку «Дубовий гай».
2.3. Розвиток транспортної інфраструктури
Перевезення автомобільним транспортом загального користування в
І півріччі 2021 року в м.Запоріжжі забезпечували 22-24 автопідприємства
різних форм власності на 91 маршруті плановою кількістю техніки 919 од.
Всього в звітному періоді автотранспортом загального користування
перевезено 16 700,85 тис. пасажирів, що на 21,4% менше, ніж за аналогічний
період 2020 року.
За І півріччя 2021 року ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» перевезено
15714,2 тис.осіб (на 3270,3 тис.осіб менше, ніж у І півріччі 2020 року), з них
автобусом - 7049,0 тис. осіб, електротранспортом - 8665,2 тис.осіб.
Обсяг перевезення пасажирів за І півріччя 2020 - 2021 років
Вид
транспорту
трамвай
тролейбус
автобус
Всього

І пів. 2020 р.
всього, тис.
у т.ч.
осіб
пільгові
6 551,9
3 396,8
3 181,7
1 935,3
9 250,9
5 050,2
18 984,5
10 382,3

І пів. 2021 р.
всього,
у т.ч.
тис. осіб
пільгові
5 892,0
1 901,3
2 773,2
985,3
7 049,0
2 215,4
15 714,2
5 102,0

Відхилення
тис. осіб
%
-659,9
-408,5
-2 201,9
-3 270,3

-10,1
-12,8
-23,8
-17,2

Підприємство «Запоріжелектротранс» постійно оновлює рухомий склад
транспорту. Так, у поточному році придбано 3 багатомісних тролейбуси з
країн ЄС та 5 тролейбусів Дніпро Т-203 із автономним ходом.
На 2021 рік заплановано проведення капітального ремонту трьох
трамваїв Т-3 із заміною кузова на новий з низьким рівнем полу, введення в
експлуатацію яких відбудеться в II півріччі 2021 року.
Станом на 01.07.2021 платіжними пристроями повністю обладнано
рухомий склад підприємства. Обсяг отримуваної виручки через електронні
системи оплати продовжують зростати. Так у червні 2021 року отримано
виручки на 193,5 тис.грн. або майже в 3 рази більше, ніж у січні 2021 року.
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Оплата вартості проїзду в безготівковій формі стає все більш
популярною серед пасажирів, що користуються муніципальним транспортом
міста, зокрема спосіб сплати «paperless» є особливо актуальним під час
пандемії коронавірусу.
За I півріччя 2021 року КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»
авіатранспортом перевезено 224,84 тис.осіб, що вдвічі більше, ніж в
аналогічному періоді 2020 року. Перевезення вантажу і багажу склало 2,6 тис.
тон, що в 2,2 рази більше показника минулого року. За шість місяців
обслуговано 1374 рейси проти 766 рейсів за січень-червень 2020 року.
З квітня 2021 року КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» здійснює
регулярні рейси: авіакомпанія Wizz Air: Запоріжжя-Хунгарі, ЗапоріжжяДортмунд, Запоріжжя-Катовіце, Запоріжжя-Вроцлав; авіакомпанія SkyUp:
Запоріжжя-Стамбул, Запоріжжя-Бургас, Запоріжжя-Батумі, Запоріжжя-Тірана,
Запоріжжя-Раклеон; авіакомпанія Азур Ейр: Запоріжжя-Даламан; чартерні
рейси: Запоріжжя-Анталія, Запоріжжя-Бодрум, Запоріжжя-Тіват, ЗапоріжжяШарм-Ель-Шейх, Запоріжжя-Київ, Запоріжжя-Стамбул.
Продовжується будівництво та реконструкція основних об’єктів
аеропорту. На виконання заходу «Огородження та система технічного нагляду
і контролю доступу по периметру охоронної зони обмеженого доступу»
планові видатки на 2021 рік складають 45,00 млн.грн. (відсоток виконання
річного плану на 01.07.2021 складає 36,8%).
Станом на 01.07.2021 виконано роботи з улаштування зони
спостереження,
виконується
ІІ
етап
основних
робіт
(монтаж
металоконструкцій огорожі, воріт).
Завершено реконструкцію системи світлосигнального обладнання
аеродрому, в травні 2021 року введено в експлуатацію ІІ пусковий комплекс
(отримано сертифікат готовності).
У межах реконструкції та технічного переоснащення радіотехнічних
засобів навігації та посадки аеродромного комплексу отримано та повністю
сплачено за обладнання ILS з МКпос-16° та DVOR/ DME.
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 (ЦПМСД) відповідно до нормативу складає
95,0%, що майже на рівні показника минулого періоду (94,3%). Відсоток
оснащення транспортними засобами складає 100%.
Продовжується впровадження в практику стаціонарно-замінних форм
лікування - денних стаціонарів поліклініки. За звітний період кількість ліжок
денного стаціонару збільшилася на 29 од. (з 516 у I півріччі 2020 року до
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545 ліжок у I півріччі 2021 року). Забезпеченість ліжками денного стаціонару
зросла з 7,1 до 7,58 на 10 тис. населення.
Як й у попередні періоди залишається гострим питання
укомплектування галузі лікарськими кадрами, яке становить 73,1%, що на
1,7 в.п. менше показника 2020 року, при цьому серед працюючих лікарів
22,0% осіб пенсійного віку, що на 2,8% більше, ніж у 2020 році.
У І півріччі на здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та
пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) спрямовано 75,4 млн.грн., у т.ч.
73,6 млн.грн. з бюджету міської територіальної громади. Придбано лікарські
засоби та вироби медичного призначення на 31,5 млн.грн., 491 од. обладнання
довгострокового користування на 35,7 млн.грн. На створення та
функціонування міської ПЛР лабораторії на базі КНП «Міська лікарня №1»
ЗМР профінансовано 6,5 млн.грн., на улаштування та ремонт киснепроводів за
рахунок субвенції з Державного бюджету витрачено 1,7 млн.грн.
З метою створення належних умов для надання медичної допомоги в
медичних закладах міста проводилися роботи щодо покращення та оновлення
їх матеріально-технічної бази. У січні-червні 2021 року фінансування склало
8,7 млн.грн., у тому числі: на капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів
охорони здоров’я - 3,3 млн.грн. (завершено роботи з реконструкції системи
газопостачання КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, продовжуються
роботи з термомодернізації будівлі КНП «Запорізький центр первинної
медико-санітарної допомоги №5» по вул.Запорізького козацтва, 25, завершено
роботи з ремонту резервного водоводу КНП «Міська лікарня екстреної та
швидкої медичної допомоги» ЗМР та продовжуються роботи з ремонту
приміщень другого поверху прибудови до хірургічного корпусу цієї лікарні, в
стадії завершення роботи з монтажу системи автоматичної пожежної
сигналізації та оповіщення про пожежу в КНП «Міська лікарня №4» ЗМР.
Придбано 40 од. медичного обладнання довгострокового користування
на 5,4 млн.грн.
У рамках національного проєкту «Велике будівництво» тривають роботи
щодо створення сучасних приймальних відділень КНП «Міська лікарня №9»
ЗМР та КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР
(станом на 01.07.2021 освоєно 12,4 млн.грн.
Для забезпечення реанімаційних заходів при лікуванні дитячого
населення міста в КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР профінансовано
1,3 млн.грн.
У звітному періоді на забезпечення витратними матеріалами хворих на
хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу та
медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії
спрямовано 9,3 млн.грн.
Для забезпечення мешканців міста хворих на рідкісні (орфанні)
захворювання (муковісцидоз, фенілкетонурія, ювенільний ревматоїдний
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артрит, вроджений імунодефіцит тощо) лікарськими засобами, спеціальним
харчуванням та виробами медичного призначення спрямовано 2,2 млн.грн.
Забезпечено лікарськими засобами та виробами медичного призначення
ендоваскулярні оперативні втручання та стентування на суму 1,8 млн.грн.
Продовжено транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із
термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою
патологією що унеможливлювало їх самостійне пересування.
Виділено кошти в сумі 11,2 млн.грн. для осіб та дітей з інвалідністю з
ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової
системи, з ураженням внутрішніх органів, з онкологічними захворюваннями
на придбання виробів медичного призначення.
3.2. Освіта
У 2021 році на фінансування галузі «Освіта» передбачено майже
3,0 млрд.грн. або близько 40% видатків бюджету міської територіальної
громади. Це свідчить про її пріоритетність, інвестування стабільного розвитку
міста.
На оплату праці (з нарахуванням) педагогічних працівників закладів
загальної середньої освіти додатково до обсягу освітньої субвенції
(1179,36 млн.грн.) з бюджету міської територіальної громади спрямовано
понад 45,0 млн.грн.
У 2021 році середній розмір заробітної плати педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти складає 11192,0 грн., дошкільної 8932,0 грн., позашкільної - 8969,0 грн. У місті збережено виплату надбавок
педагогічним працівникам за престижність праці (15%, загальна сума коштів
складає 165,59 млн.грн.), вислугу років, залежно від стажу роботи (від 10% до
30%, 261,08 млн.грн.), бібліотечним працівникам (50% до посадового окладу,
4,93 млн.грн.).
На виконання капітальних ремонтів у 13 закладах освіти передбачено
104,42 млн.грн.; проведення поточних ремонтів у закладах освіти міста
(ремонт покрівель, інженерних, електричних мереж, усунення аварійних
ситуацій) - понад 23,0 млн.грн. Заплановано проведення реконструкції
5 закладів дошкільної освіти, 15 - загальної середньої освіти та
1 - позашкільної освіти на загальну суму 56,2 млн.грн.
У 2020-2021 навчальному році освітню систему міста представляли
125 закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) усіх форм власності, у т.ч.
119 закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності та
6 - приватних.
Розподіл чисельності ЗЗСО усіх типів, учнів у м. Запоріжжі
Кількість ЗЗСО, у т.ч.
- приватних
Кількість учнів, у т.ч. у
- приватних закладах

2018-2019

2019-2020

2020-2021

124
5
66960
381

124
5
68188
396

125
6
68578
459
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Завдяки оптимізації мережі класів закладів середньої освіти
наповнюваність класів доведено до розрахункового, а саме: у 2018/2019
навчальному році вона складала 26,7 учнів; у 2019/2020 - 26,9, у 2020/2021 26,9.
На цей час створено розгалужену мережу закладів освіти, у яких діти з
особливими потребами виховуються і здобувають освіту відповідного рівня у
комплексі з реабілітаційними послугами.
У 2020-2021 навчальному році функціонувало 64 заклади загальної
середньої освіти з інклюзивним навчанням (або 54,2% від загальної кількості
закладів). Кількість інклюзивних класів за останні три роки збільшилася зі
139 до 317 класів, кількість дітей з особливими освітніми потребами в них
збільшилася з 227 до 597 осіб.
Упродовж останніх років за підтримки меценатів, обласної та міської
влади зміцнено матеріально-технічну базу закладів освіти з інклюзивною
формою навчання (відкрито 12 сучасних медіатек, у кожному районі міста
створено інклюзивно-ресурсні центри та функціонують ресурсні кімнати на
базі 32 закладів).
У І півріччі 2021 року в 148 закладах освіти всіх форм власності
здобували дошкільну освіту 22,42 тис. дітей у 1134 дошкільних групах.
Загальна чисельність дітей у комунальних закладах зменшилася в
порівнянні з І півріччям 2020 року з 23,46 тис.осіб до 22,24 тис.осіб, що
обумовлено зменшенням показників загальної чисельності дитячого населення
віком від народження до 6 років.
Чисельність дитячого населення м.Запоріжжя за роками народження

На 100 місцях у комунальних ЗДО виховувалося 119 дітей (проти
127 дітей у 2020 році).
Показник охоплення дітей від 1 до 6 років закладами дошкільної освіти
становить 76%, від 1 до 7 років - 65%, від 3 до 6 років - 93%.
Завдяки планомірній та системній роботі щодо створення в закладах
освіти додаткових місць, у всіх районах міста відсутня черга на влаштування
дітей до них.
Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради в закладах
дошкільної освіти встановлено різні режими роботи груп, 7 різних показників
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тривалості перебування дітей: 2 год. (2%); 4 год. (1%); 6 год. (2%); 10,5 год.
(15%); 12 год. (79%); 24 год. (1%) та індивідуальний режим роботи з дітьми,
які перебувають під соціально-педагогічним патронатом.
Відповідно до вимог чинного законодавства в літній оздоровчий період
вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти всіх типів збільшено
на 10,0% (для придбання свіжих фруктів, овочів, соків).
3.3. Культура
Основними пріоритетними напрямками діяльності підвідомчих закладів
культури є задоволення культурних потреб різних соціальних верств
населення, розкриття творчих здібностей всіх вікових груп городян,
організація змістовного дозвілля.
У зв’язку з дією карантинних заходів проведення більшості культурних
заходів, запланованих на І півріччя 2021 року, було перенесено в онлайн
формат. Працівниками мистецьких шкіл, міських бібліотек, комунальних
клубних закладів підготовлено понад 1000 заходів у онлайн форматі - показ
вистав, майстер-класи, відео-заняття, онлайн уроки, інтерактивні відео-огляди,
Інтернет-конкурси, віртуальні книжкові виставки, презентації, огляди
літератури, веб-знайомства з письменниками та видатними людьми,
літературні та історичні подорожі тощо. Зокрема, проведено онлайн святковий
концерт з нагоди Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні в ефірі муніципального телеканалу «Z», конкурс «Artпланета Z» на YouTube каналі дитячої філармонії.
Упродовж І півріччя 2021 року 37 міських бібліотек надали послуги
46,3 тис. читачам (у І півріччі 2020 року - 21,8 тис.), книговидача склала
117,0 тис.книг (проти 201,0 тис. книг).
Продовжено роботу щодо удосконалення електронного каталогу
«Є-книга». У І півріччі 2021 року розроблено та впроваджено послугу з
перевірки наявності книги в обраній бібліотеці (https://cultura.city/ebooks) та
замовлення потрібної книги з доставкою через електронний каталог.
Тривають масштабні
реконструкції
у чотирьох бібліотеках
(вул.Ладозька,26, вул.Новокузнецька,4, вул.Запорізького козацтва,17-а,
вул.Незалежної України,68-а). Готуються до відкриття після капітальних
ремонтів дві бібліотеки в Шевченківському районі (вул.Чарівна,121,
пр.Моторобудівників,64). На оновлення книжкового фонду міських бібліотек
виділено майже 2,0 млн.грн.
У кіноконцертному залі ім.О.Довженка в І півріччі 2021 року відбулося
1205 кіносеансів, кількість глядачів становила 12,2 тис. осіб.
Станом на 01.06.2021 у 13 мистецьких школах навчалося 5836 учнів (на
01.06.2020 року - 5434 учнів). Охоплення дітей позашкільною освітою складає
8,6% від загального числа учнів, які навчаються в загальноосвітніх школах.
У звітному періоді підготовлено та направлено 29 культурних проєктів
для участі в грантових конкурсах, які проводять донорські організації
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(Український культурний фонд, House of Europe, Фонд Східна Європа,
Громадський бюджет м. Запоріжжя). Укладено договір з Українським
культурним фондом на суму гранту 1085,85 тис.грн.
Надання підвідомчими закладами культури платних послуг населенню, тис.грн.
І пів. 2020 року І пів. 2021 року
514,8
587,5
Клубні заклади
Мистецькі школи
5683,0
5944,8
Кіноконцертний зал ім. О.Довженка
1245,0
860,4
Бібліотеки
21,5
33,5
Театри
139,9
418,3
Разом
7604,2
7844,5

Для поліпшення матеріально-технічної бази підвідомчих закладів
культури за рахунок коштів бюджету розвитку придбано музичні інструменти
на суму 428,4 тис.грн.; за рахунок власних надходжень - литературу, ноутбук
на 265,8 тис.грн.
За 6 місяців 2021 ріку за власні кошти виготовлено проєктнокошторисну документацію на капітальний ремонт дитячих шкіл мистецтв
№ 2,3, дитячих музичних шкіл №1,2 та дитячої художньої школи. За рахунок
бюджету розвитку частково виконано капітальні ремонти комунальної
установи «Міська публічна бібліотечна система м.Запоріжжя» за адресою
вул.Запорізького Козацтва, 17а, та виготовлено проєктно-кошторисні
документації на капітальні ремонти КУ МПБС м.Запоріжжя за адресою
вул.С.Синенка, 39, «Музеєфікацію частини валів Олександрівської фортеці» та
на благоустрій території палацу культури «Хортицький».
За 6 місяців 2021 року загальна сума видатків на проведення поточних
ремонтів по 21 об'єкту склала 5584,1 тис.грн.
Упродовж І півріччя 2021 року на базі палаців культури «Титан» та
«Орбіта» спільно з громадськими об’єднаннями реалізовано 6 культурних
проєктів.
3.4. Фізична культура та спорт
На території м.Запоріжжя за рахунок бюджету міської територіальної
громади утримується 20 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 3 комунальних
установи (КУ «Запорізький міський шаховий клуб «Думка», КУ «Заводський
районний фізкультурно-спортивний комплекс», КУ «Міський фізкультурнооздоровчий центр «Ратібор» та комунальне підприємство «Міський
футбольний клуб «Металург».
У ДЮСШ функціонує 38 відділень із 29 видів спорту, з яких
21 олімпійський та 8 неолімпійських видів. У спортивних закладах займається
6510 дітей та підлітків, що на 4,0% менше, ніж в аналогічному періоді
2020 року. Це зумовлено зменшенням кількості груп початкової підготовки та
збільшенням кількості вихованців у групах базової та спеціальної підготовки.
Упродовж І півріччя 2021 року проведено 3 Всеукраїнських турніри (з
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настільного тенісу, з гандболу, з греко-римської боротьби) та 52 міських та
районних спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів з усіма
верствами населення. В змаганнях взяло участь 3926 осіб, з яких 3212 дітей та
підлітків, що становить 82% від загальної кількості.
З метою підготовки юних спортсменів до змагань у звітному періоді
проведено 153 навчально-тренувальних збори за участю 2225 осіб, на що
спрямовано 4146,27 тис.грн. Для участі в Чемпіонатах та Першостях області,
України направлено 947 спортсменів. Витрати на 97 відряджень склали
1064,20 тис.грн.
У звітному періоді вихованці міських ДЮСШ завоювали 1610 нагород
різного ґатунку в індивідуальному та командному заліку (проти 688 нагород в
І півріччі 2020 року), з яких: 617 - золотих, 552 - срібних, 441 - бронзових.
У І півріччі 2021 року спортсменам міста присвоєно 565 спортивних
розрядів: 103 особам - кандидат в майстри спорту України, 124 - І розряд,
338 - масові спортивні розряди.
Для створення належних умов для занять фізичною культурою та
спортом у звітному періоді здійснено капітальний ремонт м’якої покрівлі
СК «Титан» по вул.Перемоги, 131, на що спрямовано 300,5 тис.грн. Розпочато
капітальний ремонт даху плавального басейну «Байкал» по пул.Північнокільцевій, 9-б. Станом на 01.07.2021 освоєно 127,133 тис.грн.
З метою створення належних умов для проведення навчальнотренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста придбано
спортивний інвентар та спортивну форму на загальну суму 1196,757 тис.грн.
Обсяг видатків на галузь «Фізична культура та спорт», тис.грн
План на
Факт за
% до
Факт за % до
2021 рік
І пів.
річного
І пів.
І пів.
2021
плану
2020
2021 р.
року
року
1. Проведення міських і районних
спортивно-масових та
1393,968
287,964
20,7
216,434
133,0
фізкультурно-оздоровчих заходів,
проведення навчально тренувальних зборів, участь збірних
команд міста у Всеукраїнських та
Міжнародних змаганнях,
Чемпіонатах та Першостях України
2. Утримання дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, підпорядкованих 103314,204 54418,351
52,7
41696,994 130,5
департаменту
3. Утримання комунальних установ
та підприємств, підпорядкованих
41335,741 20625,735
49,9
16035,143 128,6
департаменту
Зміст заходу

4.Централізована бухгалтерія
Всього

1785,717
147829,63

860,106
76192,156

48,2
51,5

658,807
58607,378

139,5
131,2
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3.5. Соціальний захист
У м.Запоріжжі своєчасно і в повному обсязі реалізуються усі державні
соціальні програми. Станом на 01.07.2021 близько 33,1 тис. сімей отримують
різні види державної соціальної допомоги.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги, перебуває 194,6 тис.осіб, у т.ч. понад 23,5 тис. отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг.
Станом на 01.07.2021 субсидією на оплату житлово-комунальних послуг
користуються 21,9 тис. домогосподарств проти 37,2 тис. станом на 01.07.2020.
Це зумовлено більш жорсткими критеріями для призначення житлової субсидії
з 01.05.2021, яка на цей час надається лише в готівковій формі.
Для швидкого та зручного оформлення будь-якого виду державної
підтримки активно використовуються сучасні програмні комплекси, які
розроблено та працюють в управліннях соціального захисту населення
м.Запоріжжя.
Прийом документів управліннями здійснюється поштою, через скриньку
та сайти управлінь, через електронні сервіси: сайт Міністерства соціальної
політики України, портал «Дія», за допомогою електронної пошти.
Заяву та декларацію дистанційно щотижня заповнюють близько
100 осіб. Щотижня через скриньку по місту надходить близько 1000 звернень,
за телефоном надаються консультації близько 5000 мешканцям.
Запроваджено послугу з заповнення бланків заяв та декларацій за
допомогою телефонного зв’язку з використанням ПК «Електронна заява та
декларація», яка зменшила час подання документів для оформлення субсидії
та допомоги до 1-2 хвилин.
З березня 2021 року усі управління соціального захисту населення по
районах міста приєдналися до роботи в ПК ІСС «Соцгромада», розробником
якого є ДП ІОЦ Мінсоцполітики.
У місті реалізується Міська комплексна програма соціального захисту
населення (далі - Програма), заходи якої спрямовано 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 Програми у I півріччі 2021 року використано
29,04 млн.грн., що становить 52,4% від плану на рік (55,46 млн.грн.).
У рамках виконання Програми матеріальну допомогу отримало
8826 громадянам на загальну суму 16,43 млн.грн., у т.ч. допомогу на
проживання або лікування за особистими зверненнями - 4980 громадян (з них
246 особи - на поховання деяких категорій громадян) - на 8,87 млн.грн.;
виплачено одноразову адресну цільову допомогу 3661 особі з числа родин з
дітьми з інвалідністю, багатодітних родин, осіб з інвалідністю, ветеранів
війни, сімей загиблих військовослужбовців - на 7,35 млн.грн.
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Забезпечено виплату матеріального заохочення 25 Почесним громадянам
міста та фінансову підтримку 5 міських та 15 районних громадських об’єднань
ветеранів.
Проведено компенсацію за пільгові перевезення автотранспортом
пільгових категорій громадян-мешканців міста на суму 1269,21 тис.грн.,
залізничним транспортом приміського сполучення - 540,45 тис.грн.
З метою надання додаткових соціальних гарантій для багатодітних сімей
497 родин забезпечено безкоштовним проїздом одного з батьків таких сімей в
трамваях, тролейбусах та автобусах Запорізького комунального підприємства
міського електротранспорту «Запоріжелектротранс».
Упродовж I півріччя 2021 року спеціалізованим формуванням «Телефон
Довіри» різним категоріям населення надано 2264 соціальні послуги;
мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги особам, які
постраждали від насильства надано 638 послуг кризового та екстреного
втручання. Також, надаються соціально-психологічні послуги демобілізованим
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, для цих категорій
працює «Сімейний клуб».
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 01.07.2021 компенсацію отримало 1274 особи на
загальну суму 4002,66 тис.грн.
На відшкодування витрат закладам за тимчасове перебування
168 внутрішньо переміщених осіб спрямовано 436,99 тис.грн.
3.6. Підтримка сім’ї, молоді та дітей
На реалізацію Програми фінансування заходів з питань сім’ї та молоді
м.Запоріжжя на 2019-2021 роки в І півріччі 2021 року освоєно
529,050 тис.грн.
Упродовж звітного періоду проведено 16 заходів, в яких взяло участь
9140 осіб (у 2020 році проведено 12 заходів із залученням 2397 осіб на
215,715 тис.грн.), у тому числі:
- 1 захід (із залученням 1000 осіб), спрямований на створення умов та
сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської
та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва;
- 2 заходи (1550 осіб), спрямованих на популяризацію та утвердження
здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді;
- 5 заходів (2920 осіб), спрямованих на розвиток громадської активності
молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з
молодіжними, студентськими громадськими організаціями;
- 8 заходів (3670 осіб), спрямованих на створення умов для всебічного
розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста.
На виконання Цільової комплексної програми забезпечення молоді
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м.Запоріжжя житлом на 2018-2021 роки для надання пільгового
довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла в І півріччі 2021 року освоєно 768,416 тис.грн., або 40,7%
від плану (1887,714 тис.грн.). За рахунок цих коштів надано один пільговий
довготерміновий кредит на загальну суму 706,024 тис.грн. Витрати, пов’язані з
наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів склали
62,772 тис.грн.
У рамках Міської програми підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя
на 2019-2021 роки надано матеріальну підтримку 624 особам з числа
обдарованої молоді (в тому числі 11-ти запорізьким спортсменам, які
братимуть участь в ХХХІІ олімпійських іграх у м.Токіо) на загальну суму
1954,52 тис.грн.
Станом на 01.07.2021 на обліку в службі (управлінні) у справах дітей
перебувало 1643 підлітки різних категорій. З ними та їх батьками постійно
проводиться профілактична робота, надаються консультації з питань
соціального захисту їх прав та інтересів. Всього надано інформаційноконсультативну допомогу 8206 громадянам.
З метою виявлення дітей, що бродяжать, жебракують, самовільно
залишають сім’ю та учбові заклади, схильні до скоєння правопорушень,
службою та сектором молодіжної превенції проведено 537 рейдів, під час яких
вилучено 62 неповнолітніх, з них влаштовано до притулку - 33 особи,
повернуто батькам – 2, влаштовано до лікарняних закладів - 21.
За звітний період проведено обстеження матеріально-побутових умов
проживання 1786 сімей, під час яких виявлено 83 дитини, що опинилися в
складних життєвих обставинах.
Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які перебувають на обліку в звітному періоді становить 1058 осіб
проти 1078 осіб в аналогічному періоді 2020 року.
У І півріччі 2021 року до сімейних форм улаштовано 81 дитину, з яких
17 - усиновлено, над 51 - встановлено опіку; 13 - улаштовано в прийомні сім’ї
та ДБСТ.
У сімейних формах виховання станом на 01.07.2021 перебуває 945 дітей
або 89% від загальної кількості на обліку в службі.
Упродовж І півріччя 2021 року створено 2 дитячі будинки сімейного
типу із влаштуванням 11 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування та 1 прийомну сім’ю із влаштуванням 3 дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування.
3.7. Зайнятість населення та заробітна плата
У січні-червні 2021 року в Запорізькому міському центрі зайнятості,
зареєструвалося 3745 осіб. З урахуванням осіб, які перебували на обліку
станом на 01.01.2021 загальна чисельність зареєстрованих безробітних
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громадян складала 9493 осіб, проти 12991 особи в аналогічному періоді
2020 року.
Станом на 01.07.2021 на обліку перебувало 3076 безробітних, з яких
2549 осіб отримували допомогу по безробіттю.
На цей час Державна служба зайнятості організовує свою роботу з
урахуванням прийнятих рішень Уряду та рекомендацій Всесвітньої організації
охорони здоров’я щодо запобігання поширенню епідемії.
У січні-червні 2021 року активними програмами сприяння зайнятості
населення охоплено 1613 безробітних громадян. Рівень охоплення активними
заходами становив 17% проти 13,2% у січні-червні 2020 року. Рівень
працевлаштування склав 14,7% (проти 10,4%), працевлаштовано 1394 особи
(проти 1350 осіб).
Навантаження на одне вільне робоче місце склало 3 особи (проти 14
осіб), наявність вільних робочих місць - 1177 од., що на 495 од. більше, ніж на
01.07.2020.
Упродовж січня-червня 2021 року 16 підприємств, організацій, установ
міста надали прогнозні дані щодо масового вивільнення працівників з
ініціативи роботодавця на 486 осіб.
З метою запобігання масовому вивільненню працівників з ініціативи
роботодавців, відповідно до Порядку надання допомоги по частковому
безробіттю, затвердженому Постановою КМУ від 03.02.2021 № 74, за січеньчервень 2021 року прийнято 5 позитивних рішень щодо надання
допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавцям
для виплати допомоги працівникам у разі втрати ними частини заробітної
плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством
тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва
продукції без припинення трудових відносин. У І півріччі таку допомогу
щомісяця отримували майже 350 осіб на загальну суму 1864,59 тис.грн.
Крім того, в звітному періоді прийнято 5 рішень про компенсацію
роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за безробітних,
працевлаштованих на нові робочі місця.
У І півріччі 2021 року 5 безробітних громадян скористалися шансом
організації власної справи за рахунок отримання одноразової виплати
допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, що на
25 осіб менше, ніж за аналогічний період 2020 року.
За направленням Запорізької міської служби зайнятості навчалися 143
безробітних, з яких 124 особи працевлаштовано за сприянням служби
зайнятості; 9 осіб старше 45 років отримали ваучери для навчання за
професіями і спеціальностями.
Запорізьким міським центром зайнятості надано 25143 профорієнтаційних послуги, з яких 15785 - профінформаційних, 9170 профконсультаційних та 188 послуг з профвідбору.
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З початку 2021 року проведено 8 тематичних семінарів з роботодавцями
та 50 міні-ярмарок вакансій. З початку 2021 року фахівці Запорізького
міського центру зайнятості провели 667 тематичних семінари із безробітними
по усіх напрямках роботи, із них 118 - інформаційних та 170 профконсультаційних вебінарів (онлайн).
До Запорізького міського центру зайнятості в січні-червні 2021 року
звернулися:
- 200 вимушено переміщених осіб, з яких 139 - отримали статус
безробітного (120 - отримували допомогу по безробіттю), 22 працевлаштовано, 2 залучено до професійного навчання, 3 - брали участь у
громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру;
- 372 особи з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали
участь в АТО, з них 290 - набули статусу безробітного, 267 - отримували
допомогу по безробіттю, 55 - працевлаштовано, 1 - пройшла професійне
навчання, 3 - брали участь у громадських роботах та інших роботах
тимчасового характеру.
Для забезпечення додержання суб’єктами господарської діяльності
законодавства про оплату праці, в частині погашення існуючої та
попередження виникнення нової заборгованості із заробітної плати, в І півріччі
2021 року органами місцевого самоврядування реалізовувався комплекс
заходів, спрямованих на забезпечення конституційного права працівників на
своєчасність виплати та погашення заборгованості із виплати заробітної плати.
Відповідно до статистичних даних станом на 01.06.2021 загальна сума
заборгованості із виплати заробітної плати склала 83,08 млн.грн., що на
15,04 млн.грн. менше, ніж на початок року.
Заборгованість з виплати заробітної плати утворилася на
27 підприємствах проти 23 підприємств на початок 2021 року.
У
розрізі
категорій
підприємств-боржників
заборгованість
розподіляється наступним чином:
- підприємства, які повідомили про наявність заборгованості з виплати
заробітної плати, сума заборгованості складає 80,43 млн.грн. (96,8% від
загальної суми боргу),
- підприємства, які припинили надавати звіти та не повідомили про
погашення заборгованості на 01.06.2021 складає 2,6 млн.грн. (3,2% від
загальної суми боргу).
Заборгованість із заробітної плати за формами власності:
- державний сектор економіки складає – 32,7 млн.грн. (або 39,4% від
загальної суми заборгованості), проти 39,01 млн.грн. (або 39,7%) станом на
01.01.2021. Найбільшими боржниками залишаються: ЗДП «Кремнійполімер»
(21,2 млн.грн.), ЗДП «Радіоприлад» ( 9,7 млн.грн.), ДП «Запорізький
облавтодор» (5,8 млн.грн.);
- недержавний сектор економіки складає – 40,29 млн.грн. (або 48,1% від
загальної суми заборгованості), проти 58,08 млн.грн. (або 59,2%) станом на
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01.01.2021. У цій групі найбільш проблемний є Класичний приватний
університет з сумою боргу 15,5 млн.грн.
Борги перед працівниками комунальних підприємств становили
10,09 млн.грн. або 12,2% від загальної суми заборгованості, а саме
підприємства: КП «Облводоканал» ЗОР (7,86 млн.грн.), КП «Запоріжремсервіс» ЗМР (2,22 млн.грн.) згідно з оперативними даними станом на
23.06.2021- погашено.
Основними причинами невиплати заробітної плати працівникам
підприємств є зменшення обсягів виробничої діяльності, нестача обігових
коштів, дебіторська заборгованість підприємств-контрагентів, арешт рахунків
тощо.
З метою здійснення контролю за станом погашення існуючої та
попередження виникнення нової заборгованості із заробітної плати в січнічервні 2021 року проведено 5 засідань міської та 24 районних комісій, на яких
заслухано 39 керівників підприємств-боржників із виплати заробітної плати, зі
сплати єдиного соціального внеску та платежів до Пенсійного фонду України
та підприємств-мінімізаторів заробітної плати. Складено (оновлено)
24 графіки погашення заборгованості (Класичний приватний університет,
ПАТ «Завод металоконструкцій «Укрсталь», ЗДП «Радіоприлад» тощо).
Завдяки вжитим заходам упродовж січня-червня 2021 року
підприємствами-боржниками погашено заборгованість із виплати заробітної
плати на загальну суму 45,88 млн. грн.
За даними моніторингу з укладення та реєстрації колективних договорів
на підприємствах, в організаціях та установах міста, станом на 01.07.2021
укладено та зареєстровано 2424 колективні договори, зміни та доповнення до
них, у тому числі 147 - зареєстровано з початку року.
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, збереженню і розвитку трудового потенціалу розроблено та
затверджено «Комплексні заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища на 2020 - 2021 роки», які включають
462 заходи, виконання яких покладається на 48 суб’єктів господарювання
м.Запоріжжя, на загальну суму 96,15 млн.грн. Упродовж І півріччя 2021 року
47 суб’єктів господарювання виконали 387 комплексних заходів на загальну
суму 70,80 тис.грн., що складає 73,6% від запланованої суми, в тому числі:
96 заходів виконано в повному обсязі, 147 - частково, 144 - виконано понад
заплановану суму.
Здійснюється контроль шляхом листування щодо функціонування
системи управління охороною праці на підприємствах комунальної форми
власності. Проаналізовано ситуацію на комунальних підприємствах міста в
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галузях освіти, культури, туризму та спорту, охорони здоров’я, соціального
захисту населення тощо.
Щокварталу, за даними Запорізького відділення управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області,
здійснюється моніторинг виробничого травматизму та випадків професійних
захворювань на підприємствах м. Запоріжжя.
За інформацією підприємств, на яких сталися нещасні випадки,
здійснюється аналіз обставин і причин нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві.
4. Створення умов для покращення довкілля та ресурсозбереження
4.1. Охорона навколишнього природного середовища
За І півріччя 2021 року до міського фонду охорони навколишнього
природного середовища надійшло 11 493,554 тис.грн., що на 2,0% більше, ніж
за І півріччя 2020 року (11 262,297 тис.грн.).
У 2021 році природоохоронні заходи здійснюється відповідно до
Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок
екологічних надходжень на 2021-2023 роки».
У І півріччі 2021 року загальна сума фактичних видатків на реалізацію
заходів Програми становила 9 443,155 тис.грн. Програма виконувалася за
наступними напрямками:
Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.
На заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного
середовища, підвищення екологічної свідомості населення спрямовано
116,800 тис.грн. Зокрема проведено щорічну фотовиставку-конкурс «Іншої
землі у нас не буде, нам треба нашу зберегти» та виходив щомісячний
безкоштовний додаток до газети «Запорозька Січ» – «Запоріжжя екологічне»;
Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідація негативних факторів
впливу на навколишнє природне середовище.
Здійснювалися:
- «Реконструкція системи каналізування о.Хортиця м.Запоріжжя
(Ділянка №1. Перемикання двох ниток напірного колектора КНС-27 до
напірного колектору ДОК «Чайка»)»;
- «Реконструкція системи каналізування о.Хортиця м.Запоріжжя
(Ділянка №2. Перемикання двох ниток напірного колектора КНС-15 до
напірного колектору КНС-27)»;
- «Реконструкція самопливного колектору каналізації Ду=800мм по
вул.Новокузнецька в м.Запоріжжя (ділянка №2)»;
- «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного
режиму та санітарного стану річок. Розчистка русла б.Суха в районі Дослідної
станції»;
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- «Заходи щодо відновлення і підтримання гідрологічного режиму та
санітарного стану річок. Розчистка гирлової ділянки русла р.Мокра
Московка»;
- «Заходи щодо відновлення і підтримання гідрологічного режиму та
санітарного стану річок. Розчистка русла р.Сагайдачка в Дніпровському районі
м.Запоріжжя»;
Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття.
Проведено спеціальні заходи, спрямовані на запобігання знищенню чи
пошкодженню території природно-заповідного фонду на загальну суму
299,937 тис.грн.
Тривають роботи з озеленення території позашкільного навчального
закладу «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» та з озеленення
міста (департаментом інфраструктури та благоустрою Запорізької міської
ради).
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 житловокомунального господарства та Запорізькою міською радою у сфері надання
консультаційних послуг з підготовки певних інвестицій в області теплової
модернізації будівель м. Запоріжжя та Угода про передачу коштів позики між
Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій
України та Запорізькою міською радою.
Запорізькою міською радою прийнято рішення «Про затвердження
Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України,
Міністерством розвитку громад та територій України та Запорізькою міською
радою в рамках проєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних
будівель м. Запоріжжя».
Банком визначено експертів, які працюють на об’єктах м. Запоріжжя для
розроблення оновленого ТЕО.
У квітні 2021 року Запорізькою міською радою прийнято рішення «Про
реалізацію проєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних
будівель м. Запоріжжя», «Про затвердження складу та Положення про
тендерний комітет Запорізької міської ради для реалізації проєкту
«Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя».
Протягом звітного періоду відбувалися наради з представниками
Консультанта ЄІБ, представниками ГУПП та представниками профільних
структурних підрозділів міської ради з метою обговорення технічних питань
та питань з проведення тендерних процедур.
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У рамках проєкту «Міський громадський транспорт в Україні - I» за
рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку планується
придбання 21 нового електробусу, 21 нового автобусу великої місткості та
17 підзарядних станцій.
Міською радою 23.12.2020 року прийнято рішення № 28 щодо надання
місцевої
гарантії
ЗКПМЕ
«Запоріжелектротранс»,
в
якому
передбачено надання міському голові права на підписання Угоди про передачу
коштів. 29.12.2020 з боку міської ради Угоду підписано.
Наразі Групою реалізації проєкту ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс»
розробляється ТЕО, як частина тендерної документації. Після їх погодження з
ЄІБ та Мінінфраструктури України можливо розпочати проведення закупівлі.
Пропозиції Угоди про залучення грантових коштів на реалізацію даного
проєкту надано на розгляд Мінінфраструктури України.
У рамках проєкту «Міський громадський транспорт в Україні - ІІ»
(МГТУ-ІІ) виконавчим комітетом міської ради надано на розгляд до
Мінінфраструктури України пропозиції щодо реалізації проєктів з розвитку
транспортної інфраструктури за рахунок кредитних коштів ЄІБ (у форматі
вираження інтересів) на загальну суму 5,8 млн. Євро.
Станом на 01.07.2021 проєкти знаходяться на розгляді в
Мініфраструктурі України.
У рамках проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій
(виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції
ООН про зміну клімату) планується реалізація проєктів за двома напрямками:
- встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будівлях
житлової та бюджетної сфери (встановлення 100 ІТП на 97 об’єктах –
35 житлових будинків та 62 заклади освіти).
Концерном «МТМ» направлено пакет документів на Мінпаливенерго
для погодження фінансування проєкту Мінфіном.
У зв’язку з реорганізацією Мінприроди та Мінпаливенерго очікується
повторний розгляд проєкту в новоствореному Міністерстві захисту довкілля та
природних ресурсів України (Міндовкілля).
- придбання 8 нових електробусів для заміни дизельних автобусів
ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс», 4 зарядних пристроїв для повільної зарядки,
2 пантографних зарядних станцій.
Антимонопольним комітетом України розглянуто справу про державну
допомогу та прийнято рішення щодо визнання державної допомоги такою, що
відповідає вимогам чинного законодавства, а також визначено, що
співфінансування з боку міської ради на реалізацію проєкту є допустимим для
конкуренції.
Проєкт ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» розглянуто 26.02.2021 у
новоствореному Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України
(Міндовкілля), наразі очікується його повторний розгляд.
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У рамках співробітництва з Німецьким банком розвитку KfW у
грудні 2020 року підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво, якою
передбачається і фінансування проєкту «Енергоефективність у громадах - І» за
участю Запоріжжя та Житомира.
Рішенням Запорізької міської ради від 28.12.2020 №50 були затверджені
умови Фінансової угоди між Державним банком розвитку Федеративної
Республіки Німеччина (KfW) та Запорізькою міською радою за експертні
послуги для Запорізької міської ради (на суму 1,28 млн. євро для міста
Запоріжжя на безповоротній та безоплатній/грантовій основі). Вищезазначена
фінансова угода була підписана міським головою м.Запоріжжя Буряком В.В.
та представниками KfW в лютому 2021 року.
У рамках Проєкту «Енергоефективність у громадах - І» у червні 2021
року ратифіковано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Федеративної Республіки Німеччина, про фінансове співробітництво.
Ратифікація цієї Угоди створить правові підстави для можливості
залучення Урядом України від німецького банку розвитку KfW пільгового
кредитного фінансування.
Угодою визначено узагальнений перелік інвестиційних проєктів у сфері
енергетики, інфраструктури, підприємництва тощо, грантів для супроводу
інвестиційних проєктів та окремих грантів, які спрямовуватимуться на
фінансування проєктів у сфері освіти та розвитку місцевого самоврядування,
та основні умови залучення ресурсів KfW.
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) між комунальними підприємствами міста та Міжнародною
фінансовою корпорацією (IFC) ведеться детальне обговорення перспективних
напрямків співробітництва, проводяться онлайн-конференції та зустрічі з
робочою групою консультантів.

28
Інформація про виконання Програми економічного і соціального
розвитку м.Запоріжжя на 2021 рік за підсумками
І півріччя 2021 року

Наразі очікується остаточне рішення кредитного комітету МФК (IFC) по
затвердженню інвестиційних проєктів.
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планує нову кредитну лінію,
загальною вартістю 100 млн. євро, що буде доступна великим, малим та
середнім українським містам. Кредитна лінія буде спрямована на проєкти в
сфері модернізації вуличного освітлення.
На запит українського офісу Європейської ініціативи «Угода мерів» в
квітні 2021 року було підготовлено та направлено відповідний опитувальник
(Форма висловлення зацікавленості у співпраці з Європейським Інвестиційним
Банком (ЄІБ) - вуличне освітлення) для подальшого розгляду Мінрегіоном з
ЄІБ предпроєктної пропозиції міста Запоріжжя на суму від 5 млн. євро для
модернізації існуючого освітлення з встановленням LED-світильників,
оснащення ліній електромереж зовнішнього освітлення самонесучим
ізольованим проводом, заміни опор, модернізації шаф управління та
встановлення системи управління (диспетчеризація).
Наразі предпроєктна пропозиція знаходиться на розгляді Мінрегіону та
ЄІБ, готується проєкт рамкової фінансової угоди між Мінрегіоном та банком.
У рамках «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України II» у сфері водопостачання та водовідведення до Мінрегіону направлено
чотири проєктні пропозиції від КП «Водоканал».
Базу потенційних бюджетних установ для ЕСКО-механізму розміщено
на веб-сайтах Запорізької міської ради та Запорізької облдержадміністрації.
У вересні 2020 року укладено енергосервісні договори по 32 закладах
освіти на загальну суму 55,958 млн.грн. У лютому 2021 року на двох об’єктах
(ДНЗ №228 та ДНЗ №282) виконано модернізацію системи опалення з
встановленням індивідуального теплового пункту. Станом на 01.07.2021
ведуться роботи ще на шести об’єктах. По трьох закладах договори розірвано
за ініціативи енергосервісної компанії.
У звітному періоді за кошти Національної служби здоров’я України
(1,407 млн.грн.) виконано низку заходів з енергозбереження у закладах
охорони здоров’я міста Запоріжжя: заміну ламп розжарювання на світлодіодні
лампи, заміну трубопроводів та арматури інженерних мереж (ХВП, ГВП),
проведення промивки системи теплопостачання, заміну дерев’яних вікон на
енергоощадні склопакети, розробку та узгодження робочого проекту для
влаштування індивідуального теплового пункту для опалення і гарячого
водопостачання КНП «Пологовий будинок №4» Запорізької міської ради.
Проведення Днів Сталої Енергії у м. Запоріжжя в рамках Європейського
Тижня Сталої Енергії заплановано на вересень 2021 року.
П’ятий рік поспіль здійснюється моніторинг споживання енергетичних
ресурсів бюджетними установами міста на базі електронної платформи
енергоефективності. Станом на 01.07.2021 у системі електронного
енергомоніторингу зареєстровано 550 об’єктів.
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У
звітному
періоді
використання
вторинного
тепла
від
ПАТ «Запоріжсталь» для забезпечення гарячого водопостачання районів міста
в міжопалювальний період надало змогу виконати заміщення (вивільнити)
3,931 млн. м. куб. природного газу та зменшити викиди парникових газів у
навколишнє середовище на 2,3%.
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 місті реалізується Міська цільова програма запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організації
рятування на водах на 2021-2023 роки, у рамках якої Комунальною
спеціальною воєнізованою аварійно-рятувальною службою (КСВАРС) та
Запорізькою міською рятувально-водолазною службою (ЗМРВС) в звітному
періоді виконано наступні заходи:
№
з/п

Заходи

І півріччя 2020 І півріччя 2021
року (факт)
року (план)

1.

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

2.

Паводки та підтоплення

3.

Проведення
демеркурізації

4.

І півріччя 2021 року
(факт)

20,0 тис.л

12,8 тис.л

10,360 тис.л

-

-

-

3 рази –
оброблено
4 кв.м жилих
приміщень

16
разів

3 рази оброблено
6 кв.м жилих
приміщень

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

292

509

305

5.

Запобігання
загибелі людей

85

78

87

6.

Надання допомоги на воді

61

150

66

7.

Обстежено
акваторій
пляжів,
інших
місць
масового відпочинку

100 тис.кв.м

100 тис.кв.м

100 тис.кв.м

поточної

можливої

На фінансування цих заходів спрямовано 9972,088 тис.грн., що складає
50% від річного плану (19871,30 тис.грн.). На створення матеріального резерву
міста (придбання палива) витрачено 270,607 тис.грн., на заходи, пов’язані із
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попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій – 4481,524 тис.грн., на
проведення пошуково-рятувальних робіт з виявленням та підняттям
потерпілих на водних об’єктах – 5219,957 тис.грн.
Упродовж І півріччя 2021 року спеціалісти аварійно-рятувальної служби
врятували життя 87 особам.
Для забезпечення високого рівня готовності підрозділів ЗМРВС до дій за
призначенням, та з метою підвищення рівня безпеки відпочиваючих на
акваторії міста в 2021 році придбано рятувальні засоби (мотори, ехолоти,
жилети, канати, фали, біноклі), водолазне спорядження (гідрокостюми; маски,
ласти; вантажні пояси). Виконано роботи з відновлення і поліпшення
матеріально-технічної бази служби (відремонтовано приміщення для
зберігання плавзасобів (елінги) на АРС-1 та АРС-3, придбано матеріали для
ремонту будівлі АРС-3 та даху будівлі АРС).
ІІІ. Джерела фінансування та матеріальні ресурси міста
1. Реалізація основних напрямків бюджетної політики
Обсяг доходів бюджету Запорізької міської територіальної громади за
підсумками звітного періоду склав 4 217,3 млн.грн., у т.ч. доходи загального
фонду - 3 371,5 млн.грн., спеціального фонду - 94,1 млн.грн., офіційні
трансферти - 751,7 млн.грн. У структурі дохідної частини власні доходи
загального фонду бюджету становлять 80,0%, офіційні трансферти та доходи
спеціального фонду - 17,8% та 2,2% відповідно.
План з урахуванням внесених змін по доходах загального фонду (без
урахування офіційних трансфертів) виконано на 104,7%, понад плану
надійшло 151,0 млн.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2020 року
відбулося збільшення зазначених доходів на 17,2% або на 494,9 млн.грн.
Найбільшим чином поповнив бюджет податок на доходи фізичних осіб
(2 095,0 млн.грн., план виконано на 105,8%). Його надходження в доходах
загального фонду займають 62,1%.

Виконання плану I півріччя по доходах спеціального фонду (без врахування
власних надходженнях бюджетних установ та трансфертів) становило 164,4% або
24,5 млн.грн. До бюджету розвитку надійшло 13,0 млн.грн.
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Видатки бюджету Запорізької міської територіальної громади склали
4 005,3 млн.грн., у тому числі з загального фонду - 3 549,7 млн.грн. або 99,6%
планових показників на відповідний період, спеціального фонду 455,6 млн.грн., з яких видатки бюджету розвитку - 377,0 млн.грн., що
становить 83,0% планових показників. До державного бюджету перераховано
реверсної дотації в сумі 268,5 млн.грн.
На захищені статті видатків з бюджету спрямовано 2 762,5 млн.грн., у
тому числі на заробітну з нарахуваннями - 1 938,1 млн.грн., оплату
комунальних послуг та енергоносіїв - 107,8 млн.грн., на соціальний захист та
соціальне забезпечення - 73,6 млн.грн., придбання продуктів харчування та
медикаментів - 51,9 млн.грн.
За рахунок надходжень до бюджету розвитку Запорізької міської
територіальної громади проведено видатків на загальну суму 377,0 млн.грн.
або 83,0% планових призначень на відповідний період, видатки за рахунок
надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища склали
9,4 млн.грн., або 57,2% планових показників, власних надходжень бюджетних
установ - 69,1 млн.грн. (66,7 % річних кошторисних призначень).
Структура видатків бюджету територіальної громади
за функціональною ознакою
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У І півріччі поточного року забезпечено погашення основної суми боргу
за кредитними договорами 2018-2019 років на суму 165,6 млн.грн.
Перерахування відсотків за кредитом здійснювалося в обсягах, розрахованих
банківськими установами відповідно до фактично наданого кредиту із
дотриманням встановлених термінів.
Кредиторська заборгованість розпорядників та одержувачів коштів
бюджету міста на кінець звітного періоду в цілому склала 2,6 млн.грн., у тому
числі по загальному фонду бюджету - 1,1 млн.грн., спеціальному фонду 1,5 млн.грн.
У звітному періоді за підсумками 2020 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 в порівнянні з іншими українськими позичальниками
або борговими інструментами. Рівень інвестиційної привабливості визначено
на рівні uaINV4 (високий рівень).
Крім того, міжнародне рейтингове агентство FITCH Ratings підтвердило
рейтинг м.Запоріжжя за довгостроковими рейтингами дефолту емітента в
іноземній та національній валюті на рівні «В» зі «стабільним» прогнозом.
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 2021 року загальний дохід
комунальних підприємств міста (з урахуванням роботи комунальних
некомерційних підприємств) становив 4289,9 млн.грн., у т.ч. дохід
комунальних підприємств - 3091,9 млн.грн., комунальних некомерційних
підприємств - 1198,0 млн.грн.
Фінансовим результатом роботи підприємств комунальної власності
міста за І півріччя 2021 року є збиток у розмірі 305,3 млн.грн. Прибуток у
розмірі 99,6,0 млн.грн. отримали 34 комунальні підприємства міста, збиток
27 комунальних підприємств склав 404,8 млн.грн. Найбільш збитковим є
Концерн «Міські теплові мережі» - збиток у розмірі 340,5 млн.грн. Збиткова
діяльність Концерну пов’язана із застосуванням підприємством тарифу на
послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, діючого з
2018 року, який не забезпечує покриття економічно обґрунтованих витрат
пов’язаних із виробництвом та наданням послуг (ціни на природний газ,
електричну енергію, мінімальних соціальних гарантій з оплати праці).
На підприємствах комунальної власності міста працює 20,5 тис.осіб
(10,6 тис. - на комунальних та 9,9 тис. - на комунальних некомерційних
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підприємствах), фонд оплати праці яких за І півріччя 2021 року становив
1432,4 млн.грн., середня заробітна плата – 11660,0 грн. (12116,0 грн. - на
комунальних та 11169,0 грн. - на комунальних некомерційних підприємствах).
Станом на 01.07.2021 до бюджету міста комунальними підприємствами
перераховано 23,3 млн.грн. податку на прибуток та 1,8 млн.грн. частки
(частини) прибутку.
3. Управління об’єктами 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.
У І півріччі 2021 року на підставі правовстановлюючих документів на
об’єкти нерухомого майна права комунальної власності вносилися уточнені
дані до бази обліку об’єктів, які належать Запорізькій міській територіальній
громаді.
Станом на 30.06.2021 кількість діючих договорів оренди, за якими
департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради є
орендодавцем, складає:
Об’єкти оренди, які
перебувають:
у віданні департаменту
комунальної власності та
приватизації Запорізької міської
ради
у господарському віданні КП
«ВРЕЖО №7»

в оперативному управлінні
бюджетних установ, закладів,
організацій, комунальних
некомерційних підприємств
Разом:

Кількість діючих
договорів
оренди
7

654

479

Перерозподіл орендної плати
Надходження з орендної плати
спрямовуються до бюджету міста
Надходження з орендної плати
спрямовуються: 70% до бюджету
міста, 30% на розрахунковий рахунок
КП «ВРЕЖО №7» балансоутримувача майна
Надходження з орендної плати
спрямовуються на розрахункові
рахунки балансоутримувачів майна

1140

Упродовж І півріччя 2021 року укладено 18 договорів оренди об'єктів
права комунальної власності (площа переданого в оренду майна становить
3568,85 кв.м).
У звітному періоді до бюджету Запорізької міської територіальної
громади надійшло 9 606,43 тис.грн. від орендної плати.
Проведено близько 155 перевірок щодо виконання орендарями
комунального майна умов договорів оренди, за результатами яких
здійснювалися заходи щодо спонукання сумлінно виконувати обов’язки, які
передбачені умовами договору оренди.
Загальна сума надходжень до бюджету Запорізької міської
територіальної громади за І півріччя 2021 року від відчуження комунального
майна становить 12179,8 тис.грн., що майже вдвічі менше, ніж за аналогічний
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період 2020 року (21877,9 тис.грн.) але в 3,3 рази більше річного плану
(4000,0 тис.грн.), у тому числі:
- від приватизації комунального майна - 10192,1 тис.грн.;
- від списання (ліквідації) майна, яке перебувало в господарському віданні або
оперативному управлінні суб’єктів права комунальної власності 1987,7 тис.грн.
Упродовж І півріччя 2021 року включено 16 об’єктів права комунальної
власності до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, укладено
11 договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації. організовано 72 аукціони
на право оренди, за результатами яких визнані переможці на передачу майна в
оренду та продовження договорів оренди.
Прийнято до комунальної власності Запорізької міської територіальної
громади:
- об’єкти соціальної інфраструктури від ДП «ІВЧЕНКО ПРОГРЕС»
(дитячі садки) - нерухоме майно (будівлі та споруди) - 24 од. вартістю
15,10 млн.грн. та інше майно;
- об'єкти електроенергетики від Запорізької обласної організації
Червоного Хреста України (підстанцію та кабельну лінію модульного містечка
по вул. Стешенка, 18) первісною вартістю 747,546 тис.грн., залишковою
вартістю 169,444 тис.грн.;
- об'єкти інженерної інфраструктури (зовнішні мережі від ОСББ), а саме:
водовідведення ( 112 п.м), вартістю 89,449 тис.грн.; теплопостачання (6 п.м),
вартістю 12,488 тис.грн.;
- медичне обладнання загальною вартістю 1637,754 тис.грн. для
матеріально-технічного забезпечення КНП «МЛЕ та ШМД» ЗМР.
4. Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин
У І півріччі 2021 року до бюджету міста від плати за землю надійшло
499 530,7 тис.грн. (103,6% до плану на І півріччя), з них 140 627,8,0 тис.грн. земельний податок, 358 902,9 тис.грн. - орендна плата.
У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження плати за
землю збільшилися на 107 807,2 тис.грн. або 27,5%.

рік
2020
2021

Надходження за І півріччя 2020-2021років
Плата за землю,
Земельний податок,
Орендна плата,
тис. грн
тис.грн
тис.грн
391 723,5
123 574,0
268 149,5
499 530,7
140 627,8
358 902,9

Постійно поповнюється база договорів оренди земельних ділянок. Так, у
І півріччі 2021 року укладено 30 договорів на загальну суму 8807,1 тис. грн.
За результатами проведеної широкомасштабної роз’яснювальної роботи
серед орендарів щодо необхідності приведення у відповідність до чинного
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законодавства та рішень Запорізької міської ради договорів оренди земельних
ділянок укладено 16 додаткових угод на загальну суму 2 273,3 тис.грн.
У січні-червні 2021 року в рамках реалізації Програми раціонального
використання території та комплексного містобудівного розвитку м.Запоріжжя
виконано топографічну зйомку М1:500 земельної ділянки по вул.Героїв 93
бригади, 28; виготовлено землевпорядну документацію по вул.Перемоги, 72 та
вул.Перемоги, 76, розроблення детального плану Кривої бухти на цей час
знаходиться на стадії проведення відкритих торгів у сервісі
https://prozorro.gov.ua/.
Проводиться робота з підготовки тендерної документації на розроблення
науково-проєктної документації щодо визначення меж і режимів використання
пам’яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу «Старий
Олександрівськ».
За рахунок коштів інвесторів тривають роботи з розроблення детальних
планів частини території кварталу №3 житлового району Південний,
обмеженої вул.40-річчя Перемоги, вул.Водограйною та внутрішньо
квартальним проїздом; та території міста в районі вул.Солов’їної, 3, для
розміщення річкового перевантажувального терміналу з відвантаженням
зернових та олійних культур на річковий транспорт.
Відповідно до діючого законодавства з 01.01.2021 скасовано
надходження від пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури населеного пункту в Україні.
У звітному періоді вживалися заходи (у судовому порядку) до
замовників будівництва, які не виконали вимоги п.2 розділу II «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону та ст.40 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», які діяли до 01.01.2021. За результатами такої
роботи до бюджету Запорізької міської територіальної громади надійшло
785,011 тис.грн. коштів від пайової участі.
5. Закупівля товарів, робіт та послуг для потреб міста
З метою закупівлі якісних товарів, робіт та послуг на основі
справедливої конкуренції між учасниками торгів, об’єктивної та
неупередженої оцінки тендерних пропозицій через електронну систему
ProZorro у січні-червні 2021 року проводили закупівлі 123 (із 156) замовника, а
саме:
- 37 (із 41) - департаменти, управління, районні адміністрації міської ради;
- 25 (із 37) - комунальні установи та заклади,
- 52 (із 61) - комунальні підприємства, що належать до комунальної власності
міста;
- 9 (із 17) - державні навчальні заклади (професійно-технічні), що
фінансуються за рахунок коштів бюджету міста.
За звітний період замовниками (розпорядниками усіх рівнів) оголошено
15 757 закупівель на очікувану вартість 3 070,610 млн.грн.
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Із оголошених закупівель:
- завершено 14 495 закупівлі (або 92,0% від оголошених);
- укладено 14 722 договорів на загальну суму 1 917,377 млн.грн.
За результатами проведених закупівель економія коштів склала
278,952 млн.грн. (або 6,3% від очікуваної вартості завершених закупівель).
Із
загальної
кількості
(15 757)
оголошених
закупівель
у І півріччі 2021 року:
- 0,2% - закупівлі з використанням Е-каталогу (або 28 закупівель);
- 2,3% - переговорна процедура (або 368 закупівель);
- 4,3% - звіти про договір COVID – 19 (або 677 закупівель);
- 7,5% - відкриті торги (або 1 177 закупівель від загальної кількості
оголошених закупівель);
- 10,3% - спрощені закупівлі (або 1 616 закупівель);
- 75,4% - звіти про договір (або 11 891 звіт).

Додаток
до інформації про виконання
Програми
економічного
і
соціального
розвитку
м.Запоріжжя на 2021 рік за
підсумками І півріччя 2021 року
Основні показники розвитку м.Запоріжжя за І півріччя 2021 року
Одиниця
План на
Факт за
виміру
2021
рік
Показники
І півріччя
Розвиток основних сфер економічної діяльності
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах
млн.грн.
– всього*
Показники рівня життя
Середньомісячна заробітна плата одного штатного
грн.
працівника***
Фонд оплати праці штатних працівників***
млн.грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників***
тис.осіб
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг зовнішньоторговельного обігу товарів, всього*
млн.дол.США
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)
Система управління об’єктами комунальної власності
Приватизація, списання, відчуження рухомого майна
тис.грн.

2021 року

% до І
% до
пів. 2020 плану на
р.
2021 р.

145 938,0

43252,2

136,8

29,6

12 733,00

х

х

х

32 545,500
213,00

х
х

х
х

х
х

3423,7
2470,3
953,4

1055,3
773,9
281,4

132,2
155,8

31,3
29,5

2563,61

1893,15

103,9

88,9

14,64

0,35

13,9

5,0

473,75

1710,69

106,9

91,5

95,91

95,06

102,4

99,6

4 000,0

12179,8

55,7

у 3,0 р.б.
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Показники
об’єктів комунальної власності міста
Оренда об’єктів комунальної власності міста
Розвиток сфери послуг
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним
видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля*
у т.ч. на одну особу*
Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) – всього*
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
2021 рік

Факт за
І півріччя
2021 року

тис.грн.

13000,0

9606,43

101,7

73,9

млн.грн.

23597,8

6695,0

115,4

28,4

грн.
млн.грн.
млн.грн.

9263,9
2623,4
883,2
3630

116,9
104,5
105,7
105,7

28,3
27,5
32,1

грн.

32736,4
9536,0
2750,2
13292,5

од.
од.
осіб

9982
379
37974

8051
308
37287

90,6
97,8
101,1

80,7
81,3
98,2

млн.грн.

3315,1

2726,2

х

х

млн.грн.

9336,6

9389,0

х

х

тис.осіб
тис.осіб

37,2
72,6

37,4
84,7

х
х

х
х

грн.

7436

6075,0

х

х

грн.

10711

9241,0

х

х

* Інформація ГУ статистики у Запорізькій області за 1 квартал 2021 року.
** Інформація ГУ статистики у Запорізькій області за 2020 рік
*** з 01.01.2021 відповідно до внесених змін у законодавчі акти інформація відсутня

% до І
% до
пів. 2020 плану на
р.
2021 р.

27,3

