
 
Інформація про виконання Програми економічного і соціального розвитку  

м.Запоріжжя на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

21.12.2016 №47 (зі змінами) за підсумками 2017 року 

  
Виконуючи Програму економічного і соціального розвитку міста, в 

звітному періоді вдалося забезпечити зростання потенціалу галузей економіки 

міста, реалізувати інфраструктурні проекти, спрямовані на розвиток громади, 

забезпечити належне функціонування соціальної й гуманітарної сфери та 

поліпшення якості надання соціальних послуг. 

 

Реалізація основних напрямків бюджетної та податкової політики 

Збільшення доходної частини бюджету є одним із головних завдань 

міської влади. Наповнення доходної частини бюджету міста та раціональне 

використання бюджетних коштів здійснювалося відповідно до затвердженого 

Плану заходів. 

За результатами проведеної роботи станом на 01.01.2018 до бюджету 

міста надійшло додаткових коштів у розмірі 86,8 млн.грн. Крім того, на 

депозитних банківських рахунках розміщувалося  605,0 млн.грн. тимчасово 

вільних коштів, за рахунок чого бюджет міста додатково отримав 88,0 млн.грн. 

Також, отримано 3,3 млн.грн. відсотків, які нараховувалися на залишки коштів 

на рахунках бюджету розвитку, відкритих у банківській установі.  

Обсяг доходів бюджету міста за 2017 рік склав 7997,9 млн.грн., у т.ч. 

доходи загального фонду становили 4313,7 млн.грн., спеціального - 

289,9 млн.грн., офіційні трансферти - 3394,3 млн.грн. У порівнянні з 2016 роком 

доходи (без урахування трансфертів) зросли на 23,5% або на 876,80 млн.грн.  

План по доходах загального фонду виконано на 101,4%, у порівнянні з                       

2016 роком надходження збільшилися на 24,3% (844,3 млн.грн.). 
 

Найбільші надходження до загального фонду, в порівнянні 

з 2016 роком 

   
 

 У порівнянні з 2016 роком доходи спеціального фонду бюджету міста 

зросли на 117,9 млн.грн. (за рахунок перевиконання показників за власними 

надходженнями бюджетних установ). Доходи бюджету розвитку склали 

30,6 млн.грн. 

Видатки бюджету міста в порівнянні з 2016 роком збільшилися на                  

2349,3 млн.грн. (на 39,0%) та становили 8333,3 млн.грн., у т.ч. загального 

фонду - 6771,8 млн.грн. (98,6% до річного плану), спеціального фонду - 1561,5 

Податок на доходи

фізичних осіб
2487,4 млн.грн. +549,6 млн.грн. 

Місцеві податки і збори 1330,9 млн.грн. +221,0 млн.грн. 

Акцизний податок 276,9 млн.грн. +29,4 млн.грн. 

Податок на прибуток

підприємств комунальної 
власності

46,1 млн.грн. +18,4 млн.грн.
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млн.грн. (94,8% до плану). До державного бюджету перераховано реверсної 

дотації в сумі 228,2 млн.грн., що відповідає плановим показникам. 

 
Використання коштів у 2017 році 

 
 

Управління майновими ресурсами комунальної власності міста 

У звітному періоді завдяки проведеної широкомасштабної роз’яснювальної 

роботи серед орендарів щодо необхідності приведення у відповідність до 

чинного законодавства та рішень міської ради договорів оренди земельних 

ділянок й забезпечення надходження коштів від оренди та відчуження 

комунального майна значно збільшилися надходження до бюджету міста. 
 

Надходження окремих видів податків до бюджету міста 

в 2017 році в порівнянні з 2016 роком 

 

Фінансовий стан комунальних підприємств міста 

• Всього - 870,12 млн.грн. (100,0% до річного
плану та на 12,4% більше, ніж торік), у т.ч.:

• земельний податок - 249,06 млн.грн.
(на 13,3% більше, ніж у 2016 році)

• орендна плата - 621,06 млн.грн.
(на 12,1% більше, ніж у 2016 році)

Плата за землю

• 14,27 млн.грн.  (95,8% до річного плану та у 4,0 
рази на 10,66 млн.грн. більше, ніж торік)

Від продажу земельних 
ділянок під об'єктами 

нерухомості

• Всього - 12,38 млн.грн. (103,2% до річного
плану та 53,3% до показника 2016 року). у т.ч.

• 5,39 млн.грн. - від приватизації (у 4,0 рази
менше, ніж у 2016 році)

• 6,99 млн.грн. - від списання рухомого майна -
(у 5 разів більше, ніж торік)

Від відчудження 
комунального майна

• 21,59 млн.грн. (105,3% до річного плану та на
6,0% більше, ніж у 2016 році)

Від орендної плати 
комунальної власності
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У 2017 році фінансову-господарську діяльність на території міста 

здійснювали 35 комунальних підприємств, які підпорядковані відповідним 

департаментам (управлінням, інспекції, районній адміністрації) міської ради, 

що на 1 підприємство менше, ніж у 2016 році (КП «Мрія» припинено 

діяльність).  

За 2017 рік загальний дохід 35 комунальних підприємств міста становив 

4519,0 млн.грн., що на 252,8 млн.грн. (5,3%) менше, ніж заплановано 

4771,8 млн.грн. Витрати у порівнянні з планом зменшилися на 221,0 млн.грн. 

(4,8%) і становили 4404,8 млн.грн. 

Загальний результат роботи підприємств комунальної форми власності за 

2017 рік – прибуток  114,2 млн.грн., що на 30,0 млн.грн. більше, ніж торік  

Результатом фінансово-господарської діяльності 22 комунальних 

підприємств (62,8% від загальної кількості) є прибуток у розмірі 213,4 млн.грн., 

що на 64,9 млн.грн. більше, ніж за 2016 рік (148,6 млн.грн.).  

Найбільші прибутки отримали: 

- Концерн «Міські теплові мережі» (130,9 млн.грн.) - за рахунок 

отриманням підприємством фінансової підтримки у розмірі 370,6 млн.грн. (на 

заробітну плату з нарахуваннями, оплату на газ, спожиту воду, електроенергію) 

та компенсації на різницю в тарифах з державного бюджету у сумі 47,9 млн.грн.; 

- КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» (43,0 млн.грн.) - за рахунок 

збільшення обсягів пасажирських перевезень, відправлень/прибуття вантажу і 

багажу; 

- КП «Водоканал» (13,8 млн.грн.) - за рахунок економії витрат на заробітну 

плату (незаповнення вакансій);  

- КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство» (7,3 млн.) - за рахунок 

збільшення доходів від розміщення реклами. 

Водночас, 13 підприємств (37,2% від загальної кількості) отримали збитки 

в сумі 99,2 млн.грн., що на 34,9 млн.грн. більше, ніж торік (64,4 млн.грн.).  

Найбільші збитки на наступних підприємствах: 

- МКП «Основаніє» (32,9 млн.грн.) - у зв’язку з віднесенням на витрати 

списання резерву сумнівних боргів; 

- КСВП «Юність» (32,6 млн.грн.) - у зв’язку з віднесенням на витрати 

вартості матеріалів, незавершених капітальних інвестицій, залишкової вартості 

основних засобів, дебіторської заборгованості, які обліковувалися на балансі 

підприємства та були списані за приватизацією єдиного майнового комплексу. 

Основні показники діяльності підприємств комунальної власності наведено в 

додатку 2. 

Станом на 01.01.2018 до міського бюджету комунальними підприємствами 

перераховано 46,0 млн.грн. податку на прибуток та 6,2 млн.грн. частки (частини) 

прибутку. 

 З метою вирішення невідкладних питань соціально-економічного 

розвитку міста, підтримки та розвитку інфраструктури міста, питань оборони 

міста, підтримки громадських організацій, інших проблемних питань у 

2017 році комунальними підприємствами надавалася поворотна та 

безповоротна фінансова допомога згідно з рішеннями виконавчого комітету 

міської ради на загальну суму 2,1 млн.грн. 
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 Упродовж 2017 року комунальним підприємствам, за рахунок коштів 

бюджету міста, надавалася фінансова допомога відповідно до бюджетних 

програм на суму 621,88 млн.грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями, 

комунальних послуг, тощо, а саме:  
№ 
з/п 

Назва підприємства Сума, тис.грн. 

1 Концерн «Міські теплові мережі» 370628,8 

2 ЗКП МЕ «Запоріжелектротранс» 73800,0 

3 КП «ЦУІТ» 45978,2 

4 КП «Запоріжремсервіс» 38463,4 

5 КП «Муніципальна телевізійна мережа» 28175,1 

6 МКП «Основаніє» 28142,6 

7 КП «Наше місто» ЗМР 15002,5 

8 КП «Міський футбольний клуб «Металург» 13833,8 

9 КП «Преса» 2154,0 

10 КП «Запоріжміськсвітло» 1003,1 

11 КП «Міська стоматологічна поліклініка №5» 974,4 

12 КП «Редакція газети «Запорозька Січ» 900,0 

13 СКП «Запорізька ритуальна служба» 888,6 

14 КП «Примула» 866,5 
15 КП «Титан» 382,9 
16 КП «ЗЕНА» ЗМР 302,8 
17 КСВП «Юність» 214,4 
18 КРБП «Зеленбуд» 94,3 
19 КП «ЦПК та В «Дубовий гай» 75,0 
 Всього 621880,4 

 

На підприємствах комунальної власності працюють 11,9 тис.осіб, середня 

заробітна плата становить 5031,3 грн. 

 

*Промисловість та інноваційно-інвестиційний розвиток 
У м.Запоріжжі упродовж року спостерігалася позитивна динаміка 

промислового виробництва. Підприємства міста виробили 38,6% української 

сталі, 70,5% високовольтної апаратури, 18,7% чавуну, близько 10% 

металоконструкцій та коксу. 

За 2017 рік обсяги промислової продукції по Запорізькій області 

збільшилися на 5,9% (індекс промислової продукції - 105,9%).  

Обсяг реалізованої промислової продукції в м.Запоріжжі за 2017 рік 

становив 138,8 млрд.грн. (73,9% до обласного показника, 134,9% від 

запланованого на рік та на 32,7% більше, ніж у 2016 році), у розрахунку на 

одного мешканця показник становив 184,2 тис.грн., що в 3,6 рази більше, ніж у 

середньому по Україні.  
 

Динаміка обсягів реалізованої промислової  
продукції (товарів, послуг), млрд.грн.  

 
2015 2016 2017

95,23 

+36,16%

104,6 

+9,84%

138,8

+32,7%
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У розрізі основних галузей промисловості обсяг реалізованої промислової 

продукції становив:  

- металургія - 70,0 млрд.грн. (на 40,7% більше, ніж за 2016 рік); 

- машинобудування - 21,6 млрд.грн. (на 46,8% більше); 

- харчова промисловість - 11,7 млрд.грн. (на 46,8% більше); 

- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 

14,98 млрд.грн. (на 9,1% менше).   

Місто має чітко визначену експортну орієнтацію. Так, більше 70% 

зовнішньоторговельного товарообігу складає експорт.  

Упродовж 2017 року експорт товарів і послуг складав 2658,7 

млн.дол.США (на 28,0% більше, ніж за 2016 рік), імпортували – 1099,0 

млн.дол.США (на 27,7% більше). Позитивне сальдо зовнішньо-торговельного 

балансу міста склало 1559,7 млн.дол.США. 

Як і в попередні періоди, основу зовнішньої торгівлі міста становили 

товари. На їх долю припадало 94,0% експорту та 95,7% імпорту.   

За січень-грудень 2017 року експорт товарів становив 2499,4 млн.дол. 

США (збільшився на 30,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року), 

імпорт – 1051,7 млн.дол.США (збільшився на 30,1%). Позитивне сальдо 

зовнішньої торгівлі товарами склало 1447,7 млн.дол.США. 

За 2017 рік в економіку міста залучено 44,2 млн.дол.США іноземних 

інвестицій (88% від запланованого на 2017 рік). Загальний обсяг акціонерного 

капіталу нерезидентів станом на 31.12.2017 становив 868,8 млн. дол.США., що 

на 7,0% більше, ніж на початок року (811,7 млн.дол.США). 
 

Динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій   
в економіку м.Запоріжжя, млн. дол.США 

 
У поточному році тривала модернізація та реконструкція виробничих 

потужностей на промислових підприємствах міста. Серед найбільших 

інвестиційних проектів:  

- «Реконструкція доменної печі (ДП-3)» на ПАТ «Запоріжсталь»; 

- «Будівництво сольової хлоруючої установки СХ-1», «Впровадження 

автоматизованої системи управління технологічними процесами виробництва 

титану губчастого (відновлення та сепарації)» на ТОВ «ЗТМК»; 

- «Розроблення та втілення в виробництво обладнання міського 

електротранспорту», «Розроблення та втілення в виробництво електроприводів 

для зрошення полів і водозабезпечення населення» на ПрАТ «Запорізький 

електроапаратний завод»; 

- «Впровадження нового та модернізація старого обладнання (ізоляція 

трубопроводу, теплообмінники, лабораторне устаткування)» на 

ПАТ «Карлсберг Україна»; 

2015

2016

2017

21,1

14,3

44,2



6 
 

- «Модернізація нагрівально-термічної печі №16 ковальсько-пресового 

цеху», «Модернізація термічної печі №12 термічного цеху», «Модернізація 

нагрівальної печі №9 ковальсько-пресового цеху» на ПАТ «Дніпроспецсталь»; 

- «Реконструкція цеха карбідокремнієвих електронагрівачів з метою 

створення виробництва вогнетривких бетонних мас» на ПрАТ «Запоріж-

вогнетрив»; 

- «Реконструкція цеху графітації» на ПрАТ «Укрграфіт». 

 

* Будівельна та інвестиційна діяльність, житлова політика 

У рамках реалізації Програми раціонального використання території та 

комплексного містобудівного розвитку м.Запоріжжя внесено зміни до 

Генерального плану міста, які затверджено рішенням міської ради від 

27.09.2017 № 31. 

Відбувалося доопрацювання плану зонування території міста на суму 

807,15 тис.грн. Здійснено закупівлю послуг зі створення топографічних планів 

М=1:2000 в цифровій та графічних формах (I черга - Правий берег) з 

розробленням плану червоних ліній за рахунок коштів спеціального фонду 

бюджету міста в сумі 2,02  млн.грн. 

З метою створення містобудівного кадастру придбано базове програмне 

забезпечення ГІС (система «МГІС Запоріжжя») на суму 765,00 тис.грн 

Крім того, розроблено проектний комплекс «Ведення бази даних та 

геопорталу містобудівного кадастру м.Запоріжжя» на суму 197,41 тис.грн.; 

розроблено та впроваджено систему технічного захисту бази даних 

містобудівного кадастру на суму 198,00 тис.грн.  

Здійснювалося формування первинної бази даних містобудівного 

кадастру в державній системі координат, адресного плану м.Запоріжжя та 

генерального плану м.Запоріжжя в державній системі координат (482,39 

тис.грн.).  

Тривала системна робота щодо залучення замовників будівництва на 

території міста до укладання договорів про пайову участь у створенні та 

розвитку об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. За 

результатами до бюджету міста надійшло 3,95 млн.грн. коштів пайової участі.  

Упродовж року забудовниками всіх форм власності введено  в  

експлуатацію 48,75 тис.кв.м загальної площі житла, що складає 75,0% до  

відповідного показника 2016 року. 

За рахунок індивідуальних забудовників введено в експлуатацію                        

23,11 тис.кв.м житла.  

 
Підприємництво та регуляторна діяльність 

У місті постійно триває робота щодо створення сприятливих умов для 

розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення його конкуренто-

спроможності та збільшення внеску у вирішення соціально-економічних 

проблем міста. 

Так, у звітному періоді затверджено Програму розвитку малого і 

середнього підприємництва в місті Запоріжжі на 2017-2021 роки, яку 

розроблено у співпраці з проектом «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС). 
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Успішно реалізується Програма фінансування деяких заходів щодо 

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, у рамках якої: 

- проведено 10 засідань міської координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва; 

- оприлюднено на офіційному порталі міської влади 8 проектів 

регуляторних актів з аналізами їх регуляторного впливу; 

- проведено 5 безкоштовних семінарів та семінар-практикум для 

підприємців;  

- вийшло в ефір 20 випусків спеціалізованої телепередачі для підприємців 

«Діло» на телеканалі «Z». 

За підтримки міської влади у ВЦ «Козак-Палац» проведено ІТ-форум, 

який став вже традиційним для нашого міста. У рамках ІТ-форуму - 2017 

вперше відбувся фінал конкурсу «Кубок міста на найкращий стартап». Серед 20 

наданих бізнес-проектів, спрямованих на розвиток інформаційних технологій, 

фінансово-технологічної сфери та інтернету речей переможцем визначено 

проект «Система контролю за дотриманням порядку здійснення касових 

операцій», автор якого отримав грошову винагороду від спонсорів. 

У рамках міжнародного форуму «InCo Forum-2017» у жовтні проведено 

міжрегіональну виставку «Малий та середній бізнес - 2017. Біржа 

субконтрактингу та аутсорсингу». На виставці продукцію власного 

виробництва представили 13 запорізьких компаній, які працюють у сфері 

будівництва та енергозбереження, поліграфії та інжинірингу. 

Відбувся конкурс бізнес-проектів серед молоді, який проходив у три 

етапи: проведення семінарів-тренінгів, підготовка і написання бізнес-проектів, 

публічний захист робіт. Фіналісти конкурсу отримали заохочувальні подарунки 

від міської ради та підприємців міста, а переможці - грошові винагороди в сумі 

10,0, 7,0 та 5,0 тис.грн. за 1, 2 та 3 місця відповідно. 

Наприкінці 2017 року кількість суб’єктів малого та середнього 

підприємництва (МСП) становила 42200 од., що на 5,0% менше, ніж торік, у 

т.ч.: малих підприємств - 7077 од. (на 2,3% більше), середніх - 299 од. (на 1,0% 

менше), фізичних осіб-підприємців - 34824 осіб (на 6,4% менше). Чисельність 

найманих осіб в секторі МСП (включаючи фізичних осіб-підприємців) склала 

109943 осіб, що на 9347 осіб (на 1,5%) менше, ніж у 2016 році. 
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Зменшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва 

(МСП) зумовлене загальним макроекономічним станом країни. Зовнішні умови 

для економіки та сектору підприємництва залишаються складними через 

непередбачуваність цін на основні експортні товари, обмежене кредитування 

підприємництва, як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках капіталу. 

 

Система надання адміністративних послуг 

На території м.Запоріжжя функціонують п’ять філій та продовжується 

робота над створенням шостої філії Центру надання адміністративних послуг 

(ЦНАП). 

Упродовж 2017 року кількість адміністративних послуг, що надаються 

через філії Центру збільшилася з 77 до 136, з яких 96 послуг, визначені 

розпорядженням Кабінету Міністрів України та є обов’язковими для видачі в 

межах ЦНАПу та  40 послуг, які стосуються документів дозвільного характеру.  

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

місцевого самоврядування, 17 - обласні та територіальні органи центральної 

виконавчої влади. Щоденно філії ЦНАП відвідують від 500 до 600 заявників. 

Упродовж 2017 року до філій ЦНАП звернулося 61,16 тис. суб’єктів: 

надано 56,56 тис. адміністративних послуг (у т.ч. документів дозвільного 

характеру); зареєстровано 5,52 тис. декларацій; надано адміністраторами                

57,32 тис. консультацій.   

Для максимальної прозорості опрацювання заяв на отримання 

адміністративних послуг на сайті ЦНАП ведеться відкрита електронна система 

опрацювання  заяв, де за згодою суб’єкта звернення розміщується  інформація 

про стан розгляду його заяви. 

 

*Розвиток ринкової інфраструктури  

Розрахунковий обсяг роздрібного товарообігу за 2017 рік склав                   

15764,4 млн.грн., що на 60,7 млн.грн. (0,4%) більше, ніж торік. 

Розрахунковий обсяг реалізованих послуг склав 8379,5 млн.грн., що на 

1452,7 млн.грн. або на 21,0% більше, ніж у 2016 році (в т.ч. 2826,5 млн.грн. - 

реалізованих населенню, що на 529,5 млн.грн. (на 23,1%) більше). 

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 33,7% від загального 

обсягу реалізованих послуг. 

 

 
 

На кінець звітного періоду сфера обслуговування нашого міста 

15703,7

15764,4

12 місяців 2016 12 місяців 2017

Динаміка обсягу роздрібного товарообороту підприємств, млн.грн.
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представлена 2244 магазинами  (проти 1785 од. у 2016 році), 535 

підприємствами ресторанного господарства (проти 595 од.), 98 складами  

(проти 111 од.), 1008 об’єктами сфери послуг (проти 960 од.).  

Наявна мережа підприємств сфери обслуговування в повній мірі 

задовольняє платоспроможний попит населення. 

З метою боротьби зі стихійною торгівлею, в звітному періоді проведено 

780 рейдових перевірок, за результати яких складено 688 протоколів.  

Задля забезпечення мешканців міста продуктами харчування за 

прийнятними цінами упродовж звітного періоду по районах міста проведено               

186 ярмарків з реалізації продтоварів місцевих товаровиробників, роздрібний 

товарооборот яких склав 10,06 млн.грн. 

На ринках міста створювалися сприятливі умови для організації торгівлі 

виробниками сільськогосподарської продукції та місцевими товаро-

виробниками. За рахунок цього середня заповнюваність торговельних місць на 

ринках міста за 2017 рік склала 59,3% проти 56,9% у 2016 році. 

За звітний період в районних адміністраціях міської ради проведено                  

240 засідань комісій з упорядкування роботи об’єктів сфери обслуговування, на 

яких розглянуто 1296 питань та 747 засідань комітетів з конкурсних торгів  

(розглянуто 1206 питань). 

Житлове господарство 

На виконання заходів з утримання та розвитку житлово-комунального 

господарства міста в 2017 році освоєно 896,02 млн.грн. (98% до річного плану).  

Для приведення житлового фонду міста в технічно справний стан, 

придатний для подальшої експлуатації, проводилися роботи з проектування та 

проведення капітальних ремонтів будинків на загальну суму 277,75 млн.грн., 

що складає 97,6% до плану. Зокрема:  

 

 

На будівництво, реконструкцію та ліквідацію аварійного стану об’єктів 

міста спрямовано 25,49 млн.грн. (87,7% до плану), за рахунок яких проводилися 

роботи на 15 об’єктах житлового фонду (виконано в повному обсязі роботи по 

заміні                 1,06 км мереж водопроводу діаметром 630 мм по 

вул.Первомайській (від ЗЦП до вул.Кооперативної)  триває будівництво на 14 

об’єктах). 

покрівлі
• виконано роботи з ремонту 20147 тис.кв.м на 121 будинку 

ліфти

• проведено технічний огляд 310 од., малий капітальний ремонт 197 од. 
та модернізацію 125 од. ліфтів

мережі

• проведено заміну 122,19 тис.п.м інженерних мереж на 140 будинках,
замінено підвищувальні насоси в 57 будинках, виконано капітальний
ремонт електроживлячих стояків у 16 будинках, встановлено
189 приладів обліку електричної енергії, проведено повірку та ремонт
39 приладів обліку теплової енергії

будинки

• виконано вибірковий капітальний ремонт на 110 об’єктах; частковий
капітальний ремонт 3 квартир та 3 гуртожитків
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У звітному періоді значна увага приділялася приведенню в належний стан 

прибудинкових територій.  Так,  відновлено асфальтне покриття 

прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів на площі 

128,7 тис.кв.м, виконано санітарну обрізку 1497 дерев та покіс трав на площі 

3860 тис.кв.м, звалено                1361 дерево, вивезено 55,0 тис.т опалого листя 

та гілля.  

За 2017 рік виконано інструментальне обстеження з деформації на 

житлових будинках; проведено вимірювання планово-висотного положення                    

64-х будинків (94 блок-секції) та обстеження будівельних конструкцій 11-ти 

будинків; виготовлено проектно-кошторисну документацію на вирівнювання 

блок-секцій житлового будинку по вул.Лахтинська, 9а. Розроблено технічну 

документацію на проведення робіт капітального характеру житлового фонду 

міста на  646 житлових будинках. 

Виготовлено 333 комплекти технічної документації на житлові будинки 

для передачі в ОСББ. На капітальний ремонт покрівель, інженерних мереж та 

ліфтів у 72 будинках ОСББ освоєно 78,60 млн.грн. (на 26 об’єктах роботи 

виконано у повному обсязі).  

За 2017 рік у місті створено 53 ОСББ у 64 будинках та реорганізовано в 

ОСББ 12 житлово-будівельних кооперативів (ЖБК). На цей час у місті функціонує                  

136 ЖБК та 905 ОСББ.  

У 2017 році вдалося поліпшити житлові умови двох родин, які мешкали в 

непридатних для проживання будинках, шляхом придбання  2 квартир на загальну 

суму 1,37 млн.грн.  

Упродовж 2017 року за рахунок коштів бюджету міста здійснювалися 

внески в статутні капітали комунальних підприємств (КП «Наше місто», КП 

«Запоріжремсервіс», КП «Водоканал», Концерн «Міські теплові мережі») у 

сумі 29,507 млн.грн., які спрямовано на придбання спеціальної та комп’ютерної 

техніки.  
 

Благоустрій міста 

У 2017 році значно збільшено фінансування на реалізацію Програми 

розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста, що дозволило 

виконати більший обсяг робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та 

утримання об’єктів міського господарства. Так, за підсумками року збільшено: 

поточний ремонт доріг на 39,4%; тротуарів - у 5 разів; будівництво мереж 

зовнішнього освітлення - на 20,6% (на 29 об’єктів) тощо.  

На виконання робіт з розвитку дорожньої інфраструктури (будівництво, 

реконструкція та капітальні ремонти), проведення поточного ремонту вулично-

дорожньої мережі, утримання мостів та автомобільних доріг освоєно                   

421,19 млн.грн., у т.ч. на: 

- експлуатацію та утримання 7150,8 тис.кв.м доріг та 37 од. мостових 

переходів - 95,97 млн.грн. (у 1,8 рази більше, ніж торік); 

- поточний ремонт - 237,05 млн.грн., з яких ремонт доріг - 206, 41 

млн.грн.; тротуарів - 17,93 млн.грн; доріг приватного сектору - 12,71 млн.грн.; 

- капітальний ремонт доріг, у т.ч. проектування, експертиза, будівельно-

монтажні роботи та влаштування пристроїв примусового зниження швидкості 

(«лежачі поліцейські») - 26 об’єктів на суму 54,45 млн.грн.; 
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- будівництво та реконструкція вулиць, доріг, у т.ч проектування, 

експертиза та будівельно-монтажні роботи - 23 об’єкта на 32,65 млн.грн.,  

- прочистку 17,31 тис.п.м зливової каналізації гідродинамічним методом                      

1,07 млн.грн.  
 

Дорожнє господарство 

 

 

У повному обсязі виконано капітальний ремонт автодороги від траси 

Харків - Сімферополь-Алушта-Ялта до вул.Блакитної та від вул.Блакитної до 

аеропорту на суму 37,8 млн.грн.; дороги по вул.Юліуса Фучика на площі майже 

2,0 тис.кв.м на суму 1,46 млн.грн.; дамби Радіо на 1,37 млн.грн.; ремонт                          

2,8 тис.кв.м дороги приватного сектору по вул.Двінській (від вул.Червоно-

полянська до вул. Батайська) на 1,19 млн.грн.; та ремонт дорожнього покриття 

трамвайних переїздів по вул.Глазунова-вул.Павлокічкаська та по 

вул.Дніпровська - вул.Олександрівська на 453,30 тис.грн.  

Для продовження робіт з будівництва автотранспортної магістралі через                       

р. Дніпро з бюджету міста перераховано 5,2 млн.грн. 

На реконструкцію автодороги по вул.Тиражній та автомобільної дороги, 

яка з'єднує автодорогу Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя (через 

Кременчуг) спрямовано 7,94 млн.грн. 

Здійснено II чергу реконструкції пішохідної частини пр.Маяковського на 

суму 8,00 млн.грн.; реконструкцію тротуарів по вул. Круговій від вул. Іванова 

до вул.Паралельної  на 690,30 тис.грн. та по вул.Медичній (від 

вул.Айвазовського до вул. П.Мирного) на 316,43 тис.грн. 

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху на виконання робіт з 

поточного ремонту, технічного обслуговування засобів регулювання, 

енергозабезпечення для функціонування світлофорних об’єктів освоєно                

15,80 млн.грн. Нанесено дорожню розмітку на площі  22,43 тис.кв.м та 323,32 

км, 

замінено та встановлено 1404 дорожніх знаків, здійснено обслуговування понад 

7,0 тис.од. світлофорних об’єктів  та дорожніх знаків. 

•457,915 тис.кв.м відремонтовано доріг

•60,266 тис.кв.м тротуарів

•59,126 тис.кв.м доріг приватного сектору

Поточний ремонт

•6 пристроїв примусового зниження швидкості 

•20 об’єктів капітального ремонту 
Капітальний ремонт

•23 об’єкта  з будівництва та реконструкції 
вулиць, доріг ( у  т.ч. проектування, експертиза 
та будівельно-монтажні роботи)  

Будівництво та реконструкція

• технічне обслуговування 70009 од. засобів 
дорожнього руху (світлофорні обє'кти та 
дорожні знаки)

• поточний ремонт 27 світлофорних об’єктів

• нанесено дорожню розмітку на площі  
22,43 тис.кв.м та 323,32 км

• встановлено 1404 од.  дорожніх знаків

Безпека руху
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Виконано будівництво 10 од. та реконструкцію 3 од. світлофорних 

об’єктів. 

Для забезпечення належного освітлення вулиць освоєно 54,58 млн.грн. 

Тривали роботи з реконструкції та будівництва мереж зовнішнього 

освітлення магістралей і вулиць міста із застосуванням енергозберігаючих 

технологій. Зокрема, виконано будівельні роботи на 170 об’єктах на суму                 

24,58 млн.грн. та реконструкцію   на 36 об’єктах - на 18,48 млн.грн.  

Виконано декоративне зовнішнє освітлення по Прибережній магістралі в 

районі Центрального пляжу з встановленням 6 опор на суму 480,513 тис.грн. 

На виконання комплексу робіт з розвитку зеленого господарства на площі 

530,7 га використано 54,44 млн.грн. 

З метою приведення до належного стану зони відпочинку на 

Центральному міському пляжі витрачено 798,11 тис.грн.   

На утримання Ландшафтного парку «Вознесенівський» парків 

«Перемоги», Енергетиків, Металургів на площі 41,16 га освоєно 4,14 млн.грн. 

У 2017 році міська влада продовжувала роботу щодо оновлення 

матеріально-технічної бази комунальних підприємств. Так, придбано 53 од. 

спеціальної техніки та засобів малої механізації на суму 32,24 млн.грн. (у т.ч.:            

37 од. для КП «ЕЛУАШ»; 9 од. - СКП «Запорізька ритуальна служба»; 5 од. - 

КРБП «Зеленбуд»; 2 од. - КП «Титан»). 

 

Розвиток транспорту 

 Діяльність транспортної галузі міста спрямована на задоволення потреб 

населення якісним та безпечним обслуговуванням всіма видами транспорту. 

У 2017 році пасажирські перевезення автомобільним транспортом 

загального користування забезпечували 22 підприємства різних форм власності,  

електротранспортом - 1 трамвайне депо та 2 тролейбусних парки.  

Всього за 2017 рік автотранспортом загального користування перевезено 

49,65 млн. пасажирів, що на 14,0% більше, ніж торік, електротранспортом -                    

48,06 млн. осіб, що на 10% менше. 

 На підставі проведених пасажирообстежень внесено зміни до маршрутної 

мережі міста: введено 5 нових автобусних маршрутів, подовжено - 8 та 

вилучено – 9 маршрутів. Мережа й надалі буде оптимізуватися по мірі закупівлі 

техніки середньої та великої пасажиромісткості.  

 Проведено конкурси з перевезення пасажирів за 45 маршрутами та                     

244 перевірки дотримання автоперевізниками договірних зобов’язань, за 

результатами яких достроково розірвано договори за порушення договірних 

зобов’язань з 6 автоперевізниками за 6-ма маршрутами.  

Тривала робота щодо оновлення та підвищення рівня технічного стану 

муніципального транспорту, так: 

- придбано 35 автобусів великої місткості для ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» 

на умовах фінансового лізингу, з яких отримано 14 од.; 

- здійснено капітальний ремонт 4 трамвайних вагонів Т-3 на суму 21,36 

млн.грн.; 4 трамваїв Т-3М на 3,85 млн.грн.; 8 трамвайних візків на 1,82 

млн.грн.; 1 трамвайного вагону за кошти благодійної допомоги МБФ «Дніпро-

Січ» та  відновлювальний ремонт 2 трамвайних вагонів і 2 тролейбусів. Крім 
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того,                    КП «Запоріжелектротранс» за договором з ТОВ «Торговий дім 

Літан» відремонтовано 26 трамвайних візків на загальну суму 1,43 млн.грн.  

Здійснено реконструкцію контактної мережі тролейбусу від вул.Кіяшка 

по вул.Кремлівській протяжністю 3,76 км (кошти бюджету розвитку міста                       

1,96 млн.грн.)  

З метою поліпшення безпеки пасажирських перевезень облаштувано 

тягові підстанції міського електро-транспорту 15 системами моніторингу та 

захисту тягової мережі. На ці цілі з бюджету міста  спрямовано 2,59 млн.грн. 

Своєчасно відкрито навігацію 2017 року на р.Дніпро, під час якої 

річковим транспортом перевезено 64,81 тис.пасажирів до садово-городніх 

ділянок                   (на 2,12 млн.грн.). Автотранспортом перевезено 87,1 тис. 

дачників на                               7 автобусних маршрутах.  

У порівнянні з 2016 роком покращилася робота КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя». Так, пасажиропотік збільшився на 26,5% та становив                

348,4 тис. пасажирів, вантажопотік зріс на 17,6% та становив 4,0 тис.тонн. За 

2017 рік обслуговано 2932 рейси.  

Продовжувалися роботи з модернізації КП «Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя». У звітному періоді виконано капітальний ремонт частини злітно-

посадкової смуги, реконструкцію Павільйону-накопичувача та будівництво 

ділянки огородження та системи технічного нагляду і контролю доступу по 

периметру охоронної зони обмеженого доступу. Розпочато роботи з 

будівництва пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд. 

КП «Паркування» на 5 цілодобових та 4 денних автостоянках надано 

послуг на 393,0 тис. замовлень, що на 38% більше, ніж у 2016 році. За рахунок 

збільшення коефіцієнту завантаження на автостоянках збільшено валовий дохід 

підприємства, що дозволило замінити освітлювальне обладнання на 

енергоефективне, виконати поточний ремонт замощення на автостоянках тощо. 

 

Енергоефективність та енергоспоживання  

У звітному періоді в рамках реалізації Муніципального енергетичного 

плану м.Запоріжжя проведено термомодернізацію будівель ДНЗ №126 

«Суничка», ДНЗ № 144 «Запорожець» та ДНЗ № 186 «ІСКРА», а також 

розпочато термомодернізацію будівель у 3 установах бюджетної сфери: 

комунальних закладах «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» по 

вул.Авраменка, 4; та «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» по 

вул.Запорозького козацтва, 25 і загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 101 по 

вул.Бочарова, 10-б. 

Розпочато впровадження проектів переведення об’єктів бюджетної сфери 

на альтернативні види палива із залученням інвестиційних коштів, а саме: 

опалення приміщень медичних установ ЗОЗ «Пологовий будинок № 3»,                        

КУ «Міська клінічна лікарня № 1» від модульних котелень на пелетах. 

У рамках проекту «Зміцнення спроможності Українських територіальних 

громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб» закінчено капітальний  

ремонт (термомодернізацію) будівлі ДНЗ (ясла-садок) №100 «Гармонія».  

З метою забезпечення системного підходу до управління муніципальними 

будівлями в 2017 році запроваджено щоденний електронний енергетичний 
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моніторинг будівель установ бюджетної сфери, підпорядкованих Запорізькій 

міській раді.  

У рамках Європейського Тижня Сталої енергетики проведено  Дні Сталої 

Енергії в  м.Запоріжжі. 

Використання вторинного тепла від ПАТ «Запоріжсталь» для 

забезпечення гарячого водопостачання районів міста в міжопалювальний 

період надало змогу виконати заміщення (вивільнити) 15,552 млн. куб.м 

природного газу, зменшити викиди парникових газів у навколишнє середовище 

на 5,3%. 

 

*Зайнятість населення та заробітна плата 

Міською службою зайнятості реалізується комплекс заходів з надання 

соціальних послуг.  

Упродовж 2017 року в міських центрах зайнятості зареєструвалося                  

11,16 тис. громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, а з урахуванням осіб, які 

перебували на обліку до 01.01.2017, їх кількість становила 16,42 тис. осіб 

(проти 20,27 тис. осіб у 2016 році). 

Станом на 01.01.2018 на обліку в центрах зайнятості міста знаходилося              

4,34 тис. безробітних,  з яких  3,30 тис. осіб отримували допомогу по 

безробіттю. 

Центри зайнятості м.Запоріжжя продовжують реалізовувати активні 

програми сприяння зайнятості. Так, у звітному періоді цими програмами було 

охоплено майже 7,5 тис. безробітних громадян. Рівень охоплення активними 

заходами становив 45,6% проти 37,0% у 2016 році. 

Навантаження на одне вільне робоче місце складало 7 осіб проти 16  осіб 

наприкінці 2016 року. При цьому наявність вільних робочих місць збільшилася  

в порівнянні з 2016 роком на 259 од. та склала 586 од.  

Рівень працевлаштування збільшився з 26,1% до 32,5%. Всього в 2017 

році 5330 безробітних знайшли робоче місце за сприянням міської служби 

зайнятості. 

Упродовж року 37 безробітних громадян започаткували власну справу за 

рахунок отримання одноразової допомоги по безробіттю. В громадських та 

інших роботах тимчасового характеру брали участь 376 осіб, пройшли 

профнавчання  1032 особи. 

У звітному періоді до центрів зайнятості звернулися 420 вимушено 

переміщених осіб, з яких 344 особи отримали статус безробітного та 594 особи 

з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, з них 

564 особи набули статусу безробітного. 

У 2017 році зберіглася тенденція щодо зростання заробітної плати 

працівників міста. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  

м.Запоріжжя за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком збільшилася на 34,0% та 

становила 7211,73 грн. Середній розмір заробітної плати в 2,3 рази перевищує 

рівень мінімальної заробітної плати (3200,0 грн.) та в 4,1 рази прожитковий 

мінімум для працездатної особи  (1762,0 грн.).   
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Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по 

м.Запоріжжю на 5,1% більше, ніж по Запорізькій області та на 1,5% - ніж по 

Україні. 

 
Соціальний захист 
 У м.Запоріжжі реалізуються всі державні соціальні програми, в рамках яких 

близько 39,5 тис. сімей отримують різні види державної соціальної допомоги.  

Станом на 01.01.2018 на обліку в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги зареєстровано 211,0 тис.осіб.  
В умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги тривала широка 

роз’яснювальна робота щодо програми «Житлова субсидія». У 2017 році в 

м.Запоріжжі субсидією користувалися близько 137,5 тис. домогосподарств, що на 14,4 

тис. од. більше, ніж торік.   

З метою зменшення часу обслуговування громадян в управліннях праці та 

соціального захисту населення міської ради по районах міста запроваджено новітні 

IT - технології. З початку 2017 року запроваджено оповіщення заявників за 

допомогою SMS повідомлення про призначення різних видів державної соціальної 

допомоги, субсидії, забезпечення технічними засобами реабілітації, тощо. Для 

створення комфортних умов для відвідувачів виконано капітальний ремонт в 

приміщеннях управлінь праці по Хортицькому та Заводському районах міста та 

виготовлено проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту - по 

Олександрівському району. 

На виконання заходів Міської комплексної програми соціального захисту 

населення  в 2017 році витрачено 177,71 млн.грн., що становить 98,7% до річного 

плану (180,08 млн.грн.) та на 48,73 млн.грн. більше, ніж торік. 

Різного виду матеріальну допомогу отримали 16,92 тис. громадян з числа 

дітей, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, учасників 

бойових дій в антитерористичній операції та інших категорій населення, у т.ч. 

майже 6,0 тис. громадян отримали допомогу за особистими зверненнями (на 

лікування, зубопротезування тощо).  
У 2017 році збільшено розмір матеріальної допомоги на лікування або про-

живання до 2-х прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць,  на 

зубопротезування - до 1000 грн., на оперативне лікування очей (катаракта) - 1300 грн.  

Адресну цільову допомогу отримали 7,65 тис. мешканців з числа дітей з 

інвалідністю, осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників бойових дій в АТО, членів 

сімей загиблих військовослужбовців та інші.  

На компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян в авто-, 

електро- та залізничному транспорті спрямовано 101,36 млн.грн. Забезпечено 

безкоштовним проїздом одного з батьків 660 багатодітних сімей в трамваях, 

тролейбусах і автобусах ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» та  64,81 тис. осіб на 

водному транспорті до садово-городніх ділянок на суму 3,53 млн.грн. 
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Матеріальну винагороду отримав 21 Почесний громадянин  міста на 

загальну суму 848,0 тис.грн. Забезпечено фінансову підтримку 25 громадських 

організацій інвалідів і ветеранів у сумі 2,36 млн.грн. 
Через 24 структурні підрозділи Запорізького міського територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) соціальними 

послугами забезпечено понад 4,5 тисячі осіб. З бюджету міста спрямовано 3,37 

млн.грн.                    1,5 тис. фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам та дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. 

Запорізьким міським центром соціальних служб для сімей, дітей та молоді 

надано понад 11 тис. соціальних послуг особам, які опинилася в складних 

життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, у т.ч. вимушених 

переселенців. Соціальним супроводом охоплено 174 сім’ї/осіб цієї категорії. 

Попереджено потрапляння в інтернатні заклади 187 новонароджених дітей. 

На підтримку 549 внутрішньо переміщених осіб в частині відшкодування 

витрат закладам за їх тимчасове перебування виділено 3,02 млн.грн.   
На реалізацію проектів-переможців Громадського бюджету «Основи комп'ю-

терної грамотності» та «Інтернет - ветеранам міста» придбано 28 од. комп'ютерної 

техніки та виконано роботи з благоустрою прилеглої території відділення соціально-

побутової адаптації інвалідів з розумовою відсталістю Комунарського району. 

Крім того, з метою підтримки мешканців міста надано пільги 8625 особам на 

послугу з управління багатоквартирним будинком за листопад-грудень 2017 року на 

загальну суму 979,65 тис.грн. 

У рамках Програми «З теплом до людей» компенсацію часткових витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг отримали 37,35 тис. мешканців міста на                

23,2 млн.грн. 

 

Підтримка сім’ї, молоді та дітей 

На реалізацію Програми підтримки сім’ї та молоді м.Запоріжжя в                      

2017 році освоєно 1638,63 тис.грн. (99,9% до річного плану). Кошти 

спрямовано на проведення 65 заходів, в яких взяло участь 59,25 тис.осіб. У 

порівнянні з 2016 роком у заходах взяло участь у 1,8 рази більше молоді, 

оскільки заходи стали більш масштабними. 

Зокрема проведено наступны заходи: 

Напрямок Заходи 
Кількість 

заходів 
Кількість 

осіб 

Створення умов та сприяння 

патріотичному, творчому, 

інтелектуальному розвитку 

студентської та учнівської 

молоді, розвиток міжнарод-ного 

молодіжного співробіт-ництва 

Конкурси  «Патріот Вітчизни» та 

«Спадщина», Ігри Запорізької ліги 

КВК, Чемпіонат міста з гри «Що? 

Де? Коли?» «Битва 

Університетів», «Урбан-фест», 

фестиваль вуличного містецтва 

«Кольорове місто» тощо   

25 20070 

Популяризація та утвердження 

здорового і безпечного способу 

життя та культури здоров'я серед 

молоді 

«Запорізький спорт - будемо 

знайомі», «Велодень» тощо 

14 9470 

Розвиток громадської активності 

молоді, забезпе-чення постійної 

співпраці органів місцевого 

самовряду-вання з молодіжними, 

студентськими громадськими 

«Школа молодого підприємця», 

«Ярмарок сучасних професій та 

професій майбутнього», «День 

довкілля», «Тетянин день», 

«Бульвар кохання» тощо 

16 23050 
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організаціями 

Створення умов для всебічного 

розвитку, органі-зації 

змістовного дозвілля сімей міста 

Спрінг-фест», «Фестиваль сім’ї», 

свято з нагоди Дня матері, круглий 

стіл з проблем сім'ї, новорічні 

свята для дітей пільгових 

категорій тощо 

10 6660 

 

У місті реалізується Цільова комплексна програма забезпечення молоді 

житлом, у рамках якої 15  молодих сімей покращили житлові умови за рахунок 

отримання пільгових довготермінових кредитів.  На ці цілі в звітному періоді 

спрямовано 8,48 млн.грн. проти 3,65 млн.грн. (6 кредитів) в 2016 році.  

Починаючи з 2017 року діє Міська програма підтримки обдарованої 

молоді, на виконання якої матеріальну допомогу надано 565 особам на суму             

2,07 млн.грн. (зокрема молодим вченим, студентам вищих учбових закладів ІІІ-

ІV рівнів акредитації, коледжів, технікумів, учням  професійно-технічних 

училищ, учням за досягнення в галузі спорту та мистецтв і  в розвитку 

молодіжного руху).  

Станом на 31.12.2017 службою взято на облік 1473 підлітки різних 

категорій. З цими підлітками  та їх батьками постійно проводиться профілак-

тична робота, надаються консультації з питань соціального захисту їх прав та 

інтересів. 

Упродовж року спеціалістами служби надано інформаційно-

консультативну допомогу майже 11,0 тис. громадян; проведено 749 рейдів та 

виявлено  117 неповнолітніх, які бродяжать, жебракують, самовільно 

залишають сім’ю та учбові заклади (з яких 67 дітей влаштовано до притулку, 47 

- до лікарняних заходів, 3 - повернуто батькам); обстежено матеріально-

побутові умови проживання 3088 сімей та виявлено 272 дитини, що опинилися 

у складних життєвих обставинах. 

У 2017 році збільшилася кількість батьків, які неналежно виконують 

обов’язки з утримання та виховання своїх дітей. Так, було позбавлено 

батьківських прав 236 осіб по відношенню до 275 дітей проти 149 осіб по 

відношенню до 188 дітей у 2016 році. 

Службою у справах дітей забезпечено чіткий облік дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. На кінець 2017 року на обліку 

перебувала 1081 дитина даної категорії, з них 928 дітей (86,0%) охоплено 

сімейними формами виховання. Завдяки цілеспрямованій та послідовній роботі 

служби до сімейних форм виховання влаштовано на 29 дітей більше, ніж торік, 

(190 дітей проти 161 дитини), у т.ч.  55 дітей усиновлено, над 117 - встановлено 

опіку, в прийомні сім’ї та дитячі будинки влаштовано 18 дітей (зокрема 4 дітей 

взяли на виховання дві новостворені прийомі сім’ї та 6 дітей влаштовано в 5 

існуючих сімей). 

 На реалізацію Програми соціального захисту дітей та розвитку сімейних 

форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в 

2017 році спрямовано 506,6 тис.грн. За ці кошти проведено різноманітні заходи 

для дітей цієї категорії, надано одноразову допомогу 53 випускникам шкіл для 

придбання взуття та одягу, забезпечено портфелями та канцелярією                                   

63 першокласників,  надано пам’ятні подарунки 79 дітям, які отримали паспорт 

України тощо. Проведено міський конкурс «Кращий опікун, піклувальник 

року», за результатами якого 22 переможця нагороджено побутовою технікою.  
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 У рамках Програми «Забезпечення дитячих будинків сімейного типу 

необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого 

вжитку» для 4 дитячих будинків придбано побутову техніку, меблі, постільну 

білизну тощо на  420,7 тис.грн. 
 

Охорона здоров’я 

Мережа закладів охорони здоров'я м.Запоріжжя складається з                                  

32 комунальних закладів міського підпорядкування первинного та вторинного 

рівнів надання медичної допомоги населенню. У порівнянні з 2016 роком їх 

кількість зменшилася на 1 заклад, у зв’язку з приєднання КЗ «Центральна 

лікарня Комунарського району» до КУ «Міська лікарня №1». 

Укомплектованість штатних лікарських посад фізичними особами по           

м.Запоріжжю залишилася на рівні минулого року та складала 75,7%.  

Стаціонарна допомога  населенню міста надається в 16 закладах охорони 

здоров'я, амбулаторна - в 8 центрах первинної медико-санітарної допомоги 

(ПМСД), 7 стоматологічних поліклініках та 1 студентській поліклініці. 

У місті успішно реалізується Програма розвитку первинної медико-

санітарної допомоги (ПМСД), одна з перших в Україні, річне фінансування якої 

становить 78,5 млн.грн. 

З метою мотивації працівників центрів ПМСД та укріплення кадрового 

потенціалу на первинній ланці в місті впроваджено надбавки за обсяг та якість 

виконаної роботи медичними працівникам, на що в звітному періоді 

спрямовано 21,0 млн.грн. 

Тривала робота зі створення належних умов для надання первинної 

медичної допомоги в закладах первинної ланки та спеціалізованої допомоги в 

закладах вторинного рівня. Так, зміцнювалася матеріально-технічна база, 

проводилися роботи з капітального ремонту та реконструкції.  

Упродовж року для закладів охорони здоров’я придбано 870 од. 

обладнан-ня на загальну суму 97,8 млн.грн., у т.ч.: 336 од. медичного 

обладнання на -                 89,0 млн.грн. (46 апаратів штучної вентиляції легенів, 

22 дефібрилятори та кардіодефібрилятори, 5 рентгенографічних-діагностичних 

апаратів, 14 стерилі-заторів парових, 29 стоматологічних установок, 58 електро-

кардіографів  тощо); 3 автомобілі спеціального призначення на 3,4 млн.грн.; 33 

од. медичних меблів - на 1,2 млн.грн.; 294 од. побутової, комп'ютерної та 

копіювальної техніки - на                  3,4 млн.грн. 204 од. іншого обладнання -   

на 0,8 млн.грн. 

У звітному періоді виконувалися роботи з капітального ремонту на                         

42 об’єктах галузі на загальну суму 23,0 млн.грн. (на 28 об’єктах роботи вже 

завершено), з реконструкції - на 16 об’єктах на  13,0 млн.грн., (на 3 об’єктах 

роботи завершено); 

Відповідно до міської цільової програми «Вікна» замінено на нові  

енергозберігаючі 1391 вікно на загальну суму 9,8 млн.грн.  

Для забезпечення реанімаційних заходів при лікуванні дитячого 

населення міста комунальній установі «Запорізька міська багатопрофільна 

дитяча лікарня №5» виділено кошти в обсязі 4,3 млн.грн. 

У рамках державної програми реімбурсації «Доступні ліки» під час 

амбулаторного лікування забезпечено лікарськими засобами осіб, які 
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страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, 

бронхіальну астму.  

Для пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок, які не 

можуть самостійно пересуватися розпочато їх транспортування на діаліз та 

додому. Для надання безкоштовної медичної допомоги в травматологічних 

пунктах виділено 4,2 млн.грн. 

За результатами роботи галузі охорони здоров’я міста в порівнянні з                 

2016 роком знизився показник захворюваності серед всього населення на 2,6%, 

захворюваності на злоякісні новоутворення - на 3,5%. Проте залишається 

складною ситуація щодо захворюваності на туберкульоз. У 2017 році цей 

показник складав  45,9 випадків  на 100 тис. населення проти 44,0 у 2016 році. 

 

Освіта 

З метою створення умов для надання якісних послуг із дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти здійснювалася робота щодо 

підтримання в належному стані будівель закладів освіти, покращання 

матеріально-технічної бази та комфортного перебування дітей в усіх освітніх 

закладах міста. На фінансування галузі освіти в звітному періоді спрямовано 

244,75 млн.грн., або 93,3% до річного плану. 

З метою підготовки навчальних закладів міста до нового навчального року 

здійснено поточні ремонти в приміщеннях 31 дошкільного навчального закладу 

на суму 3,44 млн.грн., 49 загальноосвітніх навчальних закладів (на 5,82 

млн.грн.), 1 позашкільного навчального закладу (99,86 тис.грн.), інших освітніх 

закладів (460,10 тис.грн.). 

У звітному періоді виконано капітальні ремонти закладів освіти на 

загальну суму 14,39 млн.грн. (68,3% до плану), у т.ч.: у 14 дошкільних (на 7,79 

млн.грн.),  21 загальноосвітньому (на 5,87 млн.грн.), у 1 іншому навчальному 

закладі (на                0,72 млн.грн.). На капітальний ремонт покрівель закладів 

спрямовано                                1,05 млн.грн., на загальнобудівельні роботи - 1,06 

млн.грн. 

Здійснено реконструкцію будівель дошкільних навчальних закладів 

№№220, 186, 144, будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості та 

термомодернізація ясла-садка №126 «Суничка» й загальноосвітньої школи                    

№ 101. на загальну суму 22,46 млн.грн. (85,0% до плану). 

Виконано проектну документацію  по 9 об’єктах з: реконструкції будівлі 

ДНЗ №77, Запорізького колегіуму №98, Запорізького класичного ліцею з 

прибудовою, гімназії №28, колегіуму «Мала гуманітарна академія», 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №13, міжшкільного навчально-виховного 

комбінату, багатопрофільного ліцею «Перспектива» (розпочато будівельні 

роботи) та з будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3. 

Належна увага приділялася енерго- та тепло- збереженню в закладах 

освіти. У рамках цільової програми «Вікна» замінено вікна в дошкільних 

закладах освіти на суму 7,98 млн.грн. та в загальноосвітніх - на  11,86 млн.грн. 

З метою розширення мережі дошкільних навчальних закладів та 

відкриття додаткових груп у навчальних закладах міста виконано капітальні 

ремонти в                2 ДНЗ на 1,02 млн.грн. та 1 ЗНЗ на 1,28 млн.грн.  
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Упродовж року відкрито 33 додаткові дошкільні групи, а саме: 1 групу для 

виховання 20 дітей в ДНЗ №155, 6 груп для 112 дітей в ДНЗ №186, 1 групу-клас 

для 24 дітей в ЗНВК «Запорізька Січ»,  1 короткотривалу групу для 10 дітей у 

ЗНВК №13, 12 груп для виховання  222 дітей в ДНЗ № 144 та 2 групи для 40 

дітей у ЗНВК №90.   

Для облаштування цих груп придбано понад 7,0 тис.од. обладнання та 

інвентарю, предметів, та матеріалів на загальну суму 2,14  млн.грн. 

Крім того, для оновлення матеріально-технічної бази дошкільних закладів 

придбано 211 од. обладнання і предметів довгострокового користування на             

12,24 млн.грн., для загальноосвітніх та інших закладів - 1299 од. на 20,64 

млн.грн.    

Здійснено масштабну реконструкцію та благоустрій 7 комплексних  

сучасних спортивних майданчиків у кожному районі міста, зокрема на 

території  ЗНЗ №№7, 33, 71, 69/100, 92, колегіуму №98 та гімназії №93 (майже 

на                         65,0 млн.грн.). Крім того, розроблено проектні роботи з 

реконструкції ще                        11 спортивних майданчиків у: гімназіях 

№№2,25,46; ЗЗШ №№37, 65, 103; багатопрофільному ліцеї №99; ЗОШ №87; 

НВОК №110; НВК №106; колегіумі «Мала гуманітарна академія». 

У 2017 році на організацію харчування 22524 дітей дошкільного віку, 

26315 учнів 1-4 класів та 3491 дитини пільгових категорій шкільного віку в 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах спрямовано 85,95 млн.грн. 

У рамках науково-педагогічного експерименту - впровадження соціальної 

програми «Інклюзивна освіта - рівень свідомої нації», завдяки співпраці міської 

влади та Благодійного фонду Марії Порошенко впродовж 2017 року створено             

84 інклюзивних класи, 8 груп у дитячих садках та відкрито 8 медіатек у школах. 

З метою організації змістовного дозвілля, повноцінного оздоровлення та 

відпочинку дітей влітку 2017 року працювали 29 пришкільних таборів денного 

перебування  для 1953 школярів,  профільний табір цілодобового перебування 

дітей при ЗНВК «Запорізька Січ» на 40 дітей; літні мовні школи на базі                                         

19 загальноосвітніх навчальних закладів.  

У позаміських дитячих закладах відпочинку та оздоровлення  відпочили       

664 школярі та 1230 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки.  

На утримання професійно-технічних навчальних закладів міста  

спрямовано 43,30 млн.грн., у у.ч.: 8,52 млн.грн. - на харчування учнів;                       

32,25 млн.грн. - на  виплату стипендій; 1,93 млн.грн. - на матеріальну допомогу 

учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;                  

0,60 млн.грн. - для створення центру професійної підготовки швачок, кравців, 

закрійників (кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджетам). 

 

Розвиток культури  

На розвиток галузі культури в м.Запоріжжі в 2017 році витрачено                      

163,23 млн.грн. або 98,6% до річного плану та на 42,3% більше, ніж торік.  

У комунальній власності м.Запоріжжя перебувають 58 закладів культури 

та мистецтв, у т.ч.: 13 початкових спеціалізованих дитячих мистецьких 

навчальних закладів (8 музичних шкіл, 4 школи мистецтв та художня школа);                   

37 бібліотек (17 - для дітей, 20 - для дорослого населення); 4 комунальні палаци 
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культури; кіноконцертний зал ім. О.Довженка; 2 муніципальні театри; центр 

народної творчості та культурно-освітньої роботи «Народний дім». 

У школах естетичного виховання позашкільну освіту отримують                  

60917 учнів, що складає 9,5% від загального числа учнів, які навчаються                           

у загальноосвітніх школах.  

У комунальних палацах культури «Заводський», «Орбіта», «Титан», 

«Хортицький» працюють 125 клубних формувань, які налічують 3,6 тис. 

постійних учасників, з яких  майже 1,7  тис. – діти (у порівнянні з  2016 роком 

кількість формувань збільшилася на 15 од., учасників - на 300 осіб).  

За 2017 рік в підвідомчих закладах культури надано платних послуг 

населенню на 13,34 млн.грн., що на 34,0% більше, ніж торік.  

Підвідомчі заклади культури брали активну участь у грантових проектах, 

переможцями стали 9 проектів із загальним фінансуванням 247,7 тис.грн. 

Грантові кошти спрямовано на проведення різноманітних фестивалів, 

придбання музичних інструментів тощо. 
У звітному періоді відбулися наступні заходи:

 
З метою поліпшення матеріально-технічної бази підвідомчих закладів 

культури придбано обладнання довгострокового користування: за рахунок 

коштів бюджету розвитку на 3,13 млн.грн. (комп’ютерна та оргтехніка,  

світлове обладнання, відеоапаратура, музична, акустична та звукова апаратура 

тощо); за рахунок власних надходжень на суму 1,12 млн.грн. (література, 

звукове та  світлове обладнання, музичні інструменти тощо). 

Бібліотечні фонди поповнено майже на 2,7 тис. періодичних видань на 

суму 688,8 тис.грн. 

У звітному періоді здійснено капітальні ремонти приміщень закладів 

культури на 4,52 млн.грн,. що на 28,8% більше, ніж торік. Зокрема, приміщень 

бібліотеки-філії №7, бібліотеки-філії «Джерело», дитячих музичних шкіл 

№6,4,7, палаців культури «Хортицький» та «Заводський», запорізького 

муніципального театру танцю. Крім того, на проведення поточних ремонтів на             

7 об'єктах (бібліотек-філій №4,5,6,12,17,  ЗМЦНТКОР «Народний дім», Палац 

культури «Титан») спрямовано 791,674 тис.грн. 

 

Розвиток туризму 

З метою створення позитивного іміджу м.Запоріжжя та розвитку різних 

видів туризму в 2017 році розроблено Програму розвитку туризму в 

275 культурних програм у рамках проектів "Культура і мистецтво -
назустріч кожному" та "Творчій мікрофон" (відвідало 120 тис. осіб) 

21 загальноміський захід  до загально-державних свят та пам’ятних дат 

(відвідало 680 тис.осіб)

6047 кіносеансів у кіноконцертному залі ім. О.Довженка (майже на 
44,0% більше, ніж торік). Кількість глядачів становила 90,0 тис. осіб 

1320 заходів у комунальних палаціх культури, які відвідало понад                
460,8 тис.осіб
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м.Запоріжжі на 2018-2020 роки,  Концепцію розвитку туризму «7х7»;  

туристичний портал, туристичну айдентику міста, яка буде використовуватися 

для зображення на сувенірній й рекламній продукції та слугуватиме її 

просуванню.  

Виготовлено 5 туристичних покажчиків, які встановлено в районі 

залізничного вокзалу Запоріжжя-1, на пл.Маяковського, пл.Театратральній, 

пр.Металургів та о.Хортиця, які сприятимуть подальшому розвитку 

муніципального маркетингу та формуванню іміджу Запоріжжя як міста, 

відкритого для туристів. 

Розроблено та презентовано нові туристичні продукти, розпочато 

співпрацю  з  авіа-компанією «Turkish Airlines» для розвитку в’їзного туризму 

до Запоріжжя з Туреччини. 

Крім того, виготовлено 7 іміджевих відеороликів за участі зірок  

української естради; відбулися зйомки популярної телепередачі 5 каналу 

«Феєрія мандрів» з Ігорем Захаренком, триває робота над відкриттям 

Туристичного інформаційного центру м.Запоріжжя. 

Для підтримки та популяризації підприємств, що входять до туристичної 

інфраструктури міста всі туристичні об’єкти, а також кафе, ресторани, готелі та 

торгові центри нанесено на карту Google та зроблено їх 3d панорами. 

У листопаді 2017 року в м.Запоріжжі відбувся Туристичний Бізнес Форум-

2017, на якому зібралися кращі фахівці туристичної сфери України та провели 

тематичні круглі столи, лекції, дискусії та майстер класи. За результатами 

Форуму видано тренд-бук на 2018 рік, у якому зібрано усі тренди індустрії 

гостинності та презентовано міста, які взяли участь у Форумі.  

На цей час проводяться оглядові та тематичні екскурсії для гостей, 

туристів та мешканців міста за розробленими суб’єктами туристичної 

діяльності маршрутами. 

З кожним роком зростає кількість туристів, які відвідали м.Запоріжжя та 

зупинялися в закладах готельного типу, про що свідчить збільшення 

надходжень до бюджету міста туристичного збору. У 2017 році надходження 

збільшилися на 45,2% та склали  538,33 тис.грн. (проти 370,87 тис.грн. у 2016 

році). 

 

Фізична культура і спорт 

 У звітному періоді за рахунок бюджету міста утримувалося 20 дитячо-

юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), в яких займалося 6,86 тис. дітей та 

підлітків, що на 4,0% більше, ніж торік. ДЮСШ функціонують в кожному 

районі міста та  використовують спортивну базу 87 загальноосвітніх та  

позашкільних навчальних закладів. 
 На цей час в місті  культивується 65 видів спорту, з яких 30  - олімпійських.   

  
Результати роботи галузі фізичної культури та спорту в 2017 році: 
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У рамках  проведення Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх - 

спільна турбота» відремонтовано 130 спортивних споруд та майданчиків, які 

знаходяться на балансі учбових закладів площею понад 100 кв.м. Під час 

проведення місячника в ньому взяло учать понад 32,0 тис.осіб, витрачено                

39,3 тис.грн. бюджетних та позабюджетних коштів. 
З метою покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 

створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом здійснено 

капітальні та поточні ремонти на суму 3,91 млн.грн. у т.ч.: ремонт стін 

плавального басейну «Байкал» - 1758,724 тис.грн.; ремонт приміщення ДЮСШ 

№6 - 358,222 тис. грн.; ремонт покрівель КУ «Запорізький районний фізкультурно-

спортивний комплекс» - 416,716 тис. грн.; КУ «Міський ФОЦ «Ратібор» - 4,058 

тис.грн.; КП «МФК «Металург» - 1364,807 тис.грн. та поточний ремонт ДЮСШ 

«Майстер Січ» -              12,0 тис.грн. (за рахунок депутатських коштів). Крім того, 

для ДЮСШ придбано спортивний інвентар на 1701,74 тис.грн. 
 

Охорона навколишнього природного середовища  

Пріоритетними завданнями в галузі охорони навколишнього природного 

середовища в м.Запоріжжі залишаються забезпечення екологічної безпеки та 

екологічної рівноваги в місті, збереження природно-заповідного фонду, 

поліпшення санітарного та екологічного стану річок, екологічно безпечне 

поводження з відходами, озеленення, екологічна освіта. 

Основним джерелом фінансування робіт, спрямованих на вирішення 

актуальних екологічних проблем та пріоритетних завдань у галузі охорони 

довкілля, є міський фонд охорони навколишнього природного середовища. 

За 2017 рік до цього фонду надійшло коштів екологічного податку та 

грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 

іншої діяльності в сумі 22,81 млн.грн. що становить 102,3% від річного плану 

та на                2,7 млн.грн. більше, ніж у 2016 році.  

Упродовж року на фінансування природоохоронних заходів спрямовано 

30,95 млн.грн., що становить 92,2% до річного плану. Крім того, освоєно кошти 

субвенції обласного бюджету в сумі  5,50 млн.грн.  

Проведено

•12 Всеукраїнських

турнірів (понад

2,6 тис. учасників з

16 областей)

•144 міських та районних

спортивно-масових

заходів (взяло участь

17,32 тис.осіб)

•168 навчально-

тренувальних зборів для

1848 спортсменів

Досягнення вихованців 
ДЮСШ

•1014 спортсменів
відряджено для участі в
Чемпіонатах та Першостях
області й України

•завоювали 2003 нагороди на
Чемпіонатах України та
Європи, Кубках та
Першостях України,
обласних та міських
змаганнях (у т.ч. 25 медалей
на Олімпійських іграх)

•отримали 886 спортивних
розрядів: кандидат в
майстери спорту - 189 осіб;
І розряд - 1218 осіб; масові
спортивні розряди - 443
особи

Видатки

•1008,93 тис.грн. - на
проведення міських і
районних спортивно-
масових та фізкультурно-
оздоровчих заходів

•49347,33 тис.грн. - на
утримання ДЮСШ

•25937,69 тис.грн. - на
утримання комунальних
установ та підприємств
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У рамках проекту «Будівництво каналізаційного колектору від 

вул.Кремлівської до вул.Істоміна м.Запоріжжя» розчищено близько 2271 м 

русла, збільшено його ширину з 3 м до 9-12 м, а глибину з 1 м до 2,5 м в 

наслідок чого рівень води понизився на 1,5 м., виконано укріплення берегів та 

планування відкосів, завершено роботи з монтажу мостових переходів, роботи з 

планування території та влаштування тимчасових доріг, нарізано осушувальну 

мережу, виконано роботи з розчистки під мостом по вул.Істоміна. Сума 

фінансування становила 8,03 млн.грн. 

Виконувалися роботи щодо облаштування Ландшафтного парку вздовж 

Прибережної магістралі на суму 7,54 млн.грн. (у повному обсязі виконано 

роботи з влаштування дренажної системи, планування території та 

облаштування водойми, зроблено перелив між водоймами, влаштовано 

тимчасовий технологічний проїзд, завезено 9,5 тис.куб.м суглинку та 3,955 

тис.куб.м рослинного ґрунту). 

За рахунок спеціального фонду міського бюджету та субвенції з 

обласного бюджету профінансовано заходи з озеленення міста на суму 8,20 

млн.грн., у т.ч. озеленення території Запорізького міського дитячого 

ботанічного саду в сумі 30,0 тис.грн. Висаджено 2497 дерев, 453 декоративні 

рослин, 11206 кущів та 1 000 кв.м рулонного газону. За кошти обласної 

субвенції КП «Управління капітального будівництва» проводилися роботи з 

будівництва полігону твердих побутових відходів №3 на землях Сонячної 

селищної ради на 568,0 тис.грн. 

Виконано роботи з розчищення великої водойми ЦПКтаВ «Дубовий гай» 

та встановлення системи її аерації. Сума фінансування склала 7,39 млн.грн. 

Тривала реконструкція каналізаційного колектору до КНС-1 по 

вул.Українській. Виконано будівельні роботи на 983,403 тис.грн. 

Здійснено реконструкцію теплиці Запорізького міського дитячого 

ботанічного саду з заміною несучих конструкцій зі склінням на 1,59 млн.грн.  

На заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного 

середовища, підвищення екологічної свідомості населення спрямовано                 

614,597 тис.грн.  

У 2017 році вперше в місті проведено перший спеціалізований 

міжнародний Запорізький екологічний форум «Еко Форум-2017», який 

відвідало понад 3,0 тис. мешканців та гостей міста. Проведення заходу такого 

масштабу є дуже важливим для нашого міста. Головною метою  форуму були 

активізація і консолідація дій влади, промисловців та громадськості щодо 

шляхів вирішення проблем екологічної безпеки в місті та регіоні. 

 

Техногенна безпека  

 У звітному періоді тривала робота щодо підвищення рівня захисту 

населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного та воєнного характеру, зведення до мінімуму можливих людських 

та матеріальних втрат. 

Здійснювалася реалізація заходів щодо вдосконалення системи 

цивільного захисту міста через загрози, які виникли в державі у зв’язку з 

подіями в зоні проведення АТО. 
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Аварійно-рятувальні роботи та надання допомоги потерпілим при 

виникненні надзвичайних ситуації в місті здійснюють Комунальна спеціальна 

воєнізована аварійно-рятувальна служба й Запорізька міська рятувально-

водолазна служба. 

На виконання завдань Міської цільової програми запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організації 

рятування на водах спрямовано 10,12 млн.грн., у т.ч. на заходи, пов’язані із 

попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій - 4,98 млн.грн., на 

проведення пошуково-рятувальних робіт з виявленням та підняттям потерпілих 

на водних об’єктах - 5,14 млн.грн. 

Упродовж року спеціалісти аварійно-рятувальної служби виїжджали на 

1068 викликів, у т.ч. 978 разів на роботи з попередження загибелі та 

травматизму населення в побуті; врятували життя 155 особам, попередили 

можливу втрату матеріальних коштів державного і особистого майна на 4,4 

млн.грн.  

На водних об’єктах рятувальники врятували життя 281 особі. Водолазами 

проведено очистку водної акваторії пляжів та зон відпочинку загальною 

площею 100,0 тис.кв.м.   
 

 

* Розділ підготовлено з використанням даних Головного управління статистики у 

Запорізькій області 
 



Додаток 1 
до інформації про виконання 
Програми економічного і 
соціального розвитку м.Запоріжжя 
на 2017 рік за підсумками 2017 року 

 

Основні показники економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя за 2017 рік 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 2017 рік 

план 
2017 рік 

факт 
у % до 
2016 
року 

у % до 
плану на 
2017 рік 

Розвиток основних сфер економічної діяльності       
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - всього млн.грн. 10468,4 102929,8 138826,98 132,7 134,9 
Обсяг реалізованої промислової продукції  у розрахунку на душу населення тис.грн. 137,7 137,3 184,2 133,8 134,2 
Показники рівня життя        
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  грн. 5379,9 7310,0 7211,73 134,0 98,7 
Фонд оплати праці штатних працівників млн.грн. 14383,51 19122,96 18993,526 132,1 99,3 
Населення та ринок праці       
Середньорічна чисельність наявного населення  тис.осіб 753,806 749,6 745,432 98,9 99,4 
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність       

Обсяг капітальних інвестицій у фактичних цінах млн.грн. 6442,5 6150,8 9879,19 153,3 160,6 

Обсяг зовнішньоторговельного обігу товарів, всього 
млн.дол. 

США 2721,6 2649,9 3551,1 130,5 134,0 

обсяг експорту товарів  
млн.дол. 

США 1912,9 1884,0 2499,4 130,7 132,7 

обсяг імпорту товарів 
млн.дол. 

США 808,7 765,9 1051,7 130,1 137,3 
Обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених упродовж року млн.дол 

США 14,3 15,2 44,2 309,1 290,8 
у % до попереднього року % 67,8 108,6 309,1 х х 
Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення дол. США 801,9 1091,3 1167,6 145,6 106,7 
Житлово-комунальне господарство       
Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-
комунальному господарстві  млн.грн.  х 1005,21 1258,8 х 125,0 
Темп зростання (зниження) дебіторської заборгованості за житлово-комунальні 
послуги, у відсотках до початку звітного року  %  х 10,8 16,75 х х 
Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги (послуги з утримання 
будинків та прибудинкових території, послуги з тепло-, водопостачання та 
водовідведення) млн.грн.  х 652,38 770,208 х 118,0 
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Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 2017 рік 

план 
2017 рік 

факт 
у % до 
2016 
року 

у % до 
плану на 
2017 рік 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг 
(послуги з утримання будинків та прибудинкових території, послуги з тепло-, 
водопостачання та водовідведення)  %  х 96,7 99,09 х х 
Система управління об’єктами комунальної власності        
Приватизація, списання, відчуження рухомого майна об’єктів комунальної 
власності міста тис.грн. 23238,80 12000,0 12384,13 53,3 103,2 
Оренда об’єктів комунальної власності міста тис.грн. 20378,1 19400,00 21592,90 106,0 111,3 
Продаж земельних ділянок тис.грн. 3613,40 14900,0 14272,50 у 4,0 р.б. 95,8 
Розвиток сфери послуг       

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної 
діяльності яких є роздрібна торгівля млн.грн. 15703,7 *** 15764,4** 100,4 

 

*** 

у т.ч. на одну особу грн. 20832,7 *** 21069,8** 101,1 *** 

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) – всього млн.грн. 6926,9 7889,0 8379,5** 121,0 106,2 

Обсяг послуг, реалізованих населенню млн.грн. 2297,0 2732,3 2826,5** 123,1 103,4 
Обсяг реалізованих послуг усім категоріям споживачів у розрахунку на одну 
особу грн. 9189,3 10535,5 11199,5** 121,9 106,3 
Розвиток малого і середнього підприємництва       

Кількість малих підприємств од. 7754 7932 7077* 91,3 89,2 

Кількість середніх підприємств од. 313 310 299* 95,5 96,5 

Кількість зареєстрованих підприємців – фізичних осіб осіб 37221,0 34710,0 34824* 93,6 100,3 
Витрати на оплату праці працівників малих підприємств млн.грн. 1081,6 1321,0 - - - 
Витрати на оплату праці працівників середніх підприємств млн.грн. 4381,3 5038,5 - - - 
Кількість найманих працівників малих підприємств тис.осіб 34,2 34,36 33,6* 98,2 97,8 
Кількість найманих працівників середніх підприємств тис.осіб 77,7 78,5 76,4* 98,3 97,3 

* - за даними ГУ ДФС у Запорізькій області 
** - розрахунково 
***- показник з 2017 року 



  

тис.грн.

доходи витрати

чистий 

прибуток/ 

збиток

доходи витрати

чистий 

прибуток/ 

збиток
1 2 3 4 5 6 7 8
1 КП “Водоканал” 513 371,0 509 123,0 4 248,0 508 065,0 494 214,0 13 851,0
2 Концерн “Міські теплові мережі” 2 547 691,0 2 450 230,0 97 461,0 2 368 626,0 2 237 635,0 130 991,0

3

КП “Теплові мережі Заводського 

району”
118,5 115,3 3,2 84,6 101,6 -17,0

4

КП “Теплові мережі Комунарського 

району”
1 444,1 1 437,4 6,7 6 186,7 6 153,5 33,2

5 КП “ВРЕЖО №7” 34,6 534,6 -500,0 23,0 508,0 -485,0

6

КП “Запоріжремсервіс” Запорізької 

міської ради
74 702,0 74 375,2 326,8 77 666,0 80 936,0 -3 270,0

7 МКП “Основаніє” 18 244,0 18 244,0 0,0 25 144,0 58 019,0 -32 875,0

8

КП "Наше місто" Запорізької міської 

ради
580 777,0 579 440,0 1 337,0 530 257,0 550 597,0 -20 340,0

9

ЗКАТП-

082801“Комунсантрансекологія”
1 584,0 1 454,4 129,6 1 274,0 1 527,0 -253,0

10 КП “Титан” 99 555,0 97 260,0 2 295,0 73 251,0 71 241,0 2 010,0
11 КРБП “Зеленбуд” 56 252,0 53 698,0 2 554,0 56 517,0 52 947,0 3 570,0
12 КП “ЕЛУАШ” 262 685,0 261 244,0 1 441,0 249 877,0 248 293,0 1 584,0
13 КП ЕЗО “Запоріжміськсвітло” 106 744,0 106 156,0 588,0 94 154,0 93 077,0 1 077,0

14
СКП “Запорізька ритуальна служба” 28 952,6 26 764,4 2 188,2 26 726,0 25 771,0 955,0

15

КП “Запорізьке міське інвестиційне 

агентство”
17 794,0 10 514,0 7 280,0 18 560,0 11 235,0 7 325,0

16

КП “Управління капітального 

будівництва” 
12 433,0 11 588,0 845,0 10 288,0 10 238,0 50,0

17
КП "Запорізьке енергетичне 

агентство" Запорізької міської ради
302,9 302,9 0,0 645,1 587,6 57,5

18

КП “Центр управління 

інформаційними технологіями ”
38 792,9 38 624,6 168,3 27 868,1 27 510,3 357,8

19
КП “ЗМД “Дніпровський металург” 2 573,0 2 490,8 82,2 2 692,0 2 677,0 15,0

20

КП “Редакція газети “Запорозька 

Січ”
2 848,8 2 839,2 9,6 2 427,9 2 576,1 -148,2

21 КП “Градпроект” 4 047,0 3 398,0 649,0 5 860,0 3 794,0 2 066,0
22 КП “Примула" 29 934,5 29 898,8 35,7 36 180,0 35 901,0 279,0

23

КП “Міська стоматологічна 

поліклініка №5”
6 250,4 5 722,4 528,0 5 734,0 5 166,0 568,0

24 КП “ККП Жовтневого  району” 607,0 501,9 105,1 141,5 371,2 -229,7

25

КП "Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя"
84 280,0 64 286,0 19 994,0 101 304,0 58 290,0 43 014,0

26 ЗКПМЕ “Запоріжелектротранс” 197 091,0 197 091,0 0,0 208 068,0 216 498,0 -8 430,0
27 КП “Преса”* 4 812,0 4 797,8 14,2 2 231,0 777,0 1 454,0
28 КП “Паркування” 4 565,0 3 674,0 891,0 4 267,0 3 961,0 306,0

29

КП “Муніципальна телевізійна 

мережа”

13 760,0
13 744,0 16,0

12 719,0
12 929,0 -210,0

30 КП ГХ “Візит”* 499,5 491,8 7,7 23,7 133,5 -109,8
31 КП “Запоріжринок” 25 115,0 24 043,0 1 072,0 23 790,0 22 486,0 1 304,0

32

КП “Побутовик” Запорізької міської 

ради
6 121,0 4 757,8 1 363,2 2 556,2 2 174,5 381,7

33 КП “ЦПК та В“Дубовий гай” 5 140,8 4 975,9 164,9 5 870,0 6 187,9 -317,9
34 КСВП “Юність”* 206,4 206,4 0,0 216,1 32 782,5 -32 566,4

35
КП "Міський футбольний клуб 

"Металург"
22 445,4 21 848,3 597,1 29 731,0 27 537,0 2 194,0

Всього: 4 771 774,4 4 625 872,9 145 901,5 4 519 023,9 4 404 832,7 114 191,2

Додаток 2                                                                    

до інформації про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2017 рік за підсумками                 

2017 року

Основні показники діяльності підприємств комунальної власності міста за 2017 рік

№ 

з/

п 

Найменування підприємства

2017 рік (план) 2017 рік (факт)

*підприємствами припинено діяльність на підставі рішень міської ради


