
 

Інформація про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку м.Запоріжжя на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 19.12.2018 №55 за підсумками 2019 року 
 

Основним завданням «Програми економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2019 рік» (далі Програма) було спрямовування зусиль на 

збереження та закріплення досягнутих показників економічного розвитку та 

соціального захисту населення.  

У звітному періоді виконавчими органами міської ради вживалися заходи 

щодо створення умов для стабільного функціонування всіх сфер 

життєзабезпечення міста з урахуванням визначених пріоритетних напрямків.   

Основні  показники економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя за            

2019 рік наведено в додатку 1. 

 

Фінансові та матеріальні ресурси міста 

Рейтинговим агентством ТВО «Кредит-Рейтинг» за підсумками                   

І півріччя 2019 року місту Запоріжжю оновлено довгостроковий кредитний 

рейтинг за Національною рейтинговою шкалою на рівні uaAA - прогноз 

«стабільний». Це свідчить про те, що м.Запоріжжя характеризується дуже 

високою кредитоспроможністю в порівнянні з іншими українськими 

позичальниками або борговими інструментами. 

 

Реалізація основних напрямків бюджетної та податкової політики 

За підсумками 2019 року обсяг доходів бюджету міста склав 

8 556,9 млн.грн., у т.ч. доходи загального фонду - 5 722,3 млн.грн., 

спеціального фонду - 241,2 млн.грн. та офіційні трансферти - 2 593,4 млн.грн. 

У структурі дохідної частини доходи загального фонду бюджету міста 

складають 66,9%, офіційні трансферти та доходи спеціального фонду - 30,3% 

та 2,8% відповідно. 

З урахуванням внесених змін по доходах загального фонду (без 

урахування офіційних трансфертів) план виконано на 100,1%, понад плану 

надійшло 8,2 млн.грн. У порівнянні з 2018 роком зазначені доходи 

збільшилися  на 15,1% або на 748,9 млн.грн.  
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Без врахування трансфертів річний план по доходах спеціального фонду 

перевиконано на 24,2% або на 47,0 млн.грн. (в основному за рахунок 

перевиконання показників за власними надходженнями бюджетних установ - 

на 45,4 млн.грн.). Без власних надходжень бюджетних установ план виконано 

на 103,3%.  

 

До бюджету розвитку бюджету міста надійшло 26,8 млн.грн. (виконання 

плану становило 105,4%), у тому числі від продажу землі - 11,4 млн.грн. 

(100,2% до запланованого показника), відчуження майна, що знаходиться в 

комунальній власності -10,0 млн.грн. (113,8%) та пайової участі в розвитку 

інфраструктури населеного пункту - 5,4 млн.грн. (102,7%). 

Видатки бюджету міста склали 9192,1 млн.грн., у т.ч. з загального фонду 

- 7 572,5 млн.грн. або 98,4% до річного плану, спеціального фонду - 

1 619,7 млн.грн. (94,2%). До державного бюджету перераховано реверсної 

дотації в сумі 351,3 млн.грн. або 100% планових показників. 

 
Структура видатків бюджету міста за функціональною ознакою 

 

При затвердженні та внесенні змін до бюджету міста враховувалися 

насамперед потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ. 
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Упродовж звітного періоду за рахунок надходжень до загального фонду, на 

заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 3 313,2 млн.грн. (99,8% планових 

показників).  

Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії проведено в 

повному обсязі на загальну суму 344,5 млн.грн. (98,0% до річного плану), що 

на 13,4% менше, ніж у 2018 році. Це пояснюється зменшенням споживання 

енергоносіїв у натуральних показниках внаслідок впровадження заходів з 

енергозбереження, збільшенням середньої температури повітря в 

опалювальний період та зниженням тарифу на теплопостачання більш, ніж на 

10%.  

З метою покриття дефіциту бюджету розвитку в звітному періоді 

здійснено місцеве запозичення на суму 600,0 млн.грн. строком на 5 років. 

Кредитні кошти залучено в повному обсязі та використано на фінансування 

передбачених бюджетом міста видатків бюджету розвитку. Обсяг місцевого 

боргу на кінець звітного періоду склав 1 027,0 млн.грн. Видатки на 

обслуговування боргу проведено в сумі 97,4 млн.грн. Перерахування відсотків 

за кредитом здійснювалося в обсягах, розрахованих банківськими установами 

відповідно до фактично наданого кредиту та у встановлені терміни. 

Крім того, відповідно до рішення міської ради в 2019 році збільшено 

обсяг кредиту КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на будівництво 

пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд до 13 млн.дол.США, для 

забезпечення 80,0% зобов’язань, за якими надано місцеву гарантію. Обсяг 

гарантованого боргу на кінець 2019 року склав 169,7 млн.грн. 

 

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. У звітному періоді припинено діяльність 

КП «Преса», КСВП «Юність» знаходиться в стані припинення господарської 

діяльності.  

Відповідно до реформи системи охорони здоров’я  в 2018 році створено   

8 комунальних некомерційних підприємств шляхом перетворення з 

комунальних установ, у 2019 році створено ще 20 таких підприємств. 

За 2019 рік загальний дохід комунальних підприємств становив 

6733,6 млн.грн., що на 62,6 млн.грн. (1,0%) більше, ніж планувалося, з них: 

5495,9 млн.грн. - комунальних підприємств, 1237,7 млн.грн. - комунальних 

некомерційних підприємств. 

Концерном «Міські теплові мережі» за 2019 рік отримано чистого 

прибутку в розмірі 277,0 млн.грн., завдяки наданню фінансової допомоги з 

бюджету міста. 

Збиток підприємства «Запоріжелектротранс» сягнув 32,0 млн.грн., це 

пояснюється недоотриманням доходів від перевезення платної категорії 

пасажирів, зменшенням випуску рухомого складу електротранспорту 

внаслідок його незадовільного технічного стану та контактної мережі 

електротранспорту. 
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На підприємствах комунальної власності міста працює 20,37 тис. 

працівників, у т.ч. 9,97 тис. - на комунальних  та 10,4 тис. - на комунальних 

некомерційних підприємствах, фонд оплати праці яких за 2019 рік становив 

1804,2 млн.грн., середня заробітна плата - 8187,3 грн. (9300,2 грн. - на 

комунальних та 7122,9 грн.  - на комунальних некомерційних підприємствах) . 

Фінансовим результатом роботи підприємств комунальної власності 

міста за 2019 рік є прибуток у розмірі 418,4 млн.грн. 

Прибуток отримали 23  комунальних підприємства та 20 комунальних 

некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я в розмірі 458,3 млн.грн., 

збиток 9 комунальних підприємств склав 39,9 млн.грн., фінансовий результат 

роботи 1 комунального та 8 комунальних некомерційних підприємств галузі 

охорони здоров’я – «0». 

Станом на 01.01.2020 до бюджету міста комунальними підприємствами 

перераховано 50,9 млн.грн. податку на прибуток (на 2,0 млн.грн. (4,0%) 

більше, ніж по плану та на 26,6 млн.грн. (в 2,1 рази) більше, ніж за 2018 рік) та                         

4,1 млн.грн. - частки (частини) прибутку, що на 0,2 млн.грн. (4,3%) більше, ніж  

планувалося. 

Основні показники діяльності підприємств комунальної власності міста 

за 2019 рік наведено в додатку 2.  

 

Управління ресурсами комунальної власності міста 

Облік об’єктів права комунальної власності та забезпечення їх 

ефективного використання для потреб розвитку міста є одним з пріоритетних 

питань у діяльності міської влади. 

Станом на 01.01.2020 кількість діючих договорів оренди, за якими 

департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради є 

орендодавцем, складає: 

Об’єкти оренди, які перебувають: Кількість діючих договорів оренди 

у віданні департаменту комунальної 
власності та приватизації Запорізької 
міської ради 

18 

у господарському віданні КП «ВРЕЖО №7»  700 
в оперативному управлінні бюджетних 
установ, закладів, організацій 

515 

Разом: 1233 

 

Кількість договорів оренди об'єктів права комунальної власності, згідно 

з якими орендна плата перераховується до загального фонду бюджету міста 

складає 718 од., у т.ч.: 18 договорів оренди об’єктів, що перебувають у віданні 

департаменту; 700 - які перебувають у господарському віданні КП «ВРЕЖО 

№7» (70% від орендної плати). 

Упродовж 2019 року укладено 110 договорів оренди об'єктів права 

комунальної власності: 65 од. - на об’єкти, які перебувають у господарському 

відданні КП «ВРЕЖО №7»; 43 од. - на об’єкти, які перебувають в оператив-

ному управлінні бюджетних установ, закладів та організацій. 

За 2019 рік сума надходжень до загального фонду бюджету міста від 

орендної плати за об’єкти права комунальної власності, щодо яких 

орендодавцем є департамент комунальної власності та приватизації міської 
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ради, склала 21,87 млн.грн. (115,1% до річного плану), та на 20,0%                   

(5,27 млн.грн.) менше, ніж за 2018 рік.  

 
Планові завдання та фактичні надходження коштів до загального фонду 

бюджету м. Запоріжжя від оренди об'єктів права комунальної власності (тис.грн.) 

26000 27137,55
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Зменшення надходжень до бюджету міста обумовлено перерозподілом 

орендної плати між бюджетом міста, орендодавцями та балансоутримувачами. 

За користування об’єктами, які перебувають у господарському віданні              

КП «ВРЕЖО №7», з 01.10.2018 орендна плата сплачується таким чином: 70% 

до бюджету міста; 30% на розрахунковий рахунок КП «ВРЕЖО №7». 

У 2019 році організовано 12 конкурсів на право оренди об’єктів права 

комунальної власності. Кошти, як реєстраційні внески учасників конкурсів, 

перераховані до єдиного цільового фонду міської ради, склали 63,0 тис.грн. За 

результатами конкурсів кошти, як благодійні внески, в сумі 340,5 тис.грн. 

перераховано переможцями конкурсів до бюджету міста. 

За результатом роботи зі стягнення заборгованості з орендної плати в 

судовому порядку прийнято рішення відносно 25 орендарів-боржників щодо 

погашення боргів у сумі 1133,49 тис.грн., з яких вже сплачено 299,90 тис.грн. 

На цей час подано 12 позовних заяв щодо стягнення заборгованості з орендної 

плати на 1291,19 тис.грн. 

Упродовж року проведено 409 перевірок виконання орендарями 

комунального майна умов договорів оренди, за результатами яких 

здійснювалися заходи щодо спонукання орендарів сумлінно виконувати 

обов’язки, які передбачені умовами договору оренди. 

Територіальній громаді м.Запоріжжя на праві комунальної власності 

належить понад 10,0 тис. об’єктів (будівель та споруд), крім житлового фонду.  

 Загальна сума надходжень до бюджету міста за 2019 рік від відчуження 

комунального майна становить 9954,40 тис.грн., що на 3,7% більше, ніж торік 

та на 13,8% більше, ніж планувалося (8750,00 тис.грн.), у тому числі:  

- від приватизації комунального майна - 6560,29 тис.грн., 

- від списання (ліквідації, відчуження рухомого майна), яке перебувало в 

господарському віданні або оперативному управлінні суб’єктів права 

комунальної власності -  3394,11 тис.грн.  

До переліку об’єктів права комунальної власності в 2019 році включено 

28 об’єктів, укладено 10 договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації. 
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З метою розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою міста до 

комунальної власності територіальної громади прийнято: 

від суб’єктів іншої форми власності: 

- 2 квартири з державної власності (від юридичних осіб), загальною вартістю 

1026,59 тис.грн.; 8 комплектів обладнання для облаштування інтерактивного 

робочого місця вчителя для початкової школи (551,49 тис.грн.);  

об’єкти нерухомості права спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Запорізької області: 

- об’єкти по пр.Соборному, 206, вартістю 1771,04 тис.грн.; 

- 19/1000 частин житлового будинку-пожежної по вул.Поштовій/ 

вул.Троїцькій, 43/15 (51,02 тис.грн.); 

- 2 зупинкові павільйони очікування громадського транспорту (28,44 тис.грн.); 

- 270 елементів об’єктів благоустрою (219,74 тис.грн.), у т.ч. зелені 

насадження;  

об’єкти інженерної інфраструктури: 

- мережі водовідведення (408 п.м., вартістю 663,58 тис.грн.); 

- мережі водопостачання (1 075 п.м., 1394,68 тис.грн.); 

- мережі теплопостачання (184 п.м, 546,48 тис.грн.); 

- мережі зовнішнього освітлення (вартістю 175,97 тис.грн.). 

З метою належного утримання та обслуговування майна, закріплено за 

суб’єктами права на праві оперативного управління або господарського 

відання за суб’єктами права комунальної власності:  

- 15 квартир, які придбано для відселення мешканців аварійного будинку та 

поліпшення житлових умов дітей-сиріт тощо; 

- КНС, розташовану на території ЗОШ №77 (вартістю 513,78 тис.грн.); 

- автомобільну дорогу в Комунарському районі (2,80 тис.м, 3519,25 тис.грн.); 

- майно дитячих та спортивних майданчиків, яке розташовано в 

Шевченківському та Олександрівському районах міста; 

- ливневі каналізаційні мережі Заводського району; 

- зовнішні мережі водопостачання (17,10 тис.грн.) та водовідведення            

(27,65 тис.грн.); 

- транзитні мережі водопостачання (1,77 тис.п.м) та теплопостачання                    

(7,66 тис.п.м). 

З метою реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку території міста 

прийнято до комунальної власності територіальної громади міста наступні 

об'єкти: 

- проєктно-кошторисну документацію по об’єкту «Реконструкція елементів 

благоустрою земельних ділянок площею 1,5 га та 0,87 га, розташованих на 

площі Фестивальній (загальною вартістю 498,0 тис.грн.); 

- завершений будівництвом об'єкт «Реконструкція вул.Кияшко в межах від 

бул.Вінтера до вул.Михайлова» площею 5,15 тис.кв.м (774,09 тис.грн.); 

- завершений будівництвом об'єкт «Реконструкція вул.Ніжинської в межах від 

вул.Олександра Невського до вул.Шмідта» площею 1,34 тис.кв.м,                   

(804,77 тис.грн.); 

- об'єкт незавершеного будівництва «Капітальний ремонт водопровідних 

мереж Д=800 мм ДВС-2 по вул. Дніпровські пороги (ділянка в районі 

вул.Кремлівської, 65)» (319,43 тис.грн.); 
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- підземний перехід, розташований на перехресті вулиць Північне шосе та 

Оптимістичній площею 314,8 кв.м (4 275,57 тис.грн.); 

- зелені насадження в кількості 90 од. (135,0 тис.грн.). 

У рамках реалізації проекту (програми) міжнародної технічної допомоги 

«Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття 

внутрішньо переміщених осіб в Україні» прийнято від німецького товариства 

міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ до комунальної власності міста 

комп’ютерне обладнання «Мобільний кейс», у кількості 18 од. вартістю                

136,61 тис.грн. 

З метою забезпечення можливості створення електронної моделі 

системи централізованого теплопостачання, задля сприяння розвитку та 

оптимізації існуючої системи централізованого теплопостачання міста у 

відповідності до муніципальної енергетичної реформи від компанії «Research 

Triangle Institute» (Проєкт USAID) до комунальної власності територіальної 

громади міста прийнято майно в кількості 14 од., вартістю 1722,24 тис.грн. 

 

Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин  

У сфері земельних відносин спостерігається збільшення надходжень до 

бюджету міста. Так, у порівнянні з 2018 роком надходження від продажу 

земельних ділянок під об’єктами нерухомості зросли на 2 420,3 тис.грн. (на 

26,9%), від плати за землю - на 54 317,1 тис.грн. (на 6,4%). Зокрема, від 

продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомості надійшло                   

11 420,0 тис.грн. (виконання плану становило 100,2%), від плати за землю - 

897 051,2 тис.грн. (100,2% до плану), у т.ч. 282 017,7 тис.грн. - земельний 

податок, 615 033,5 тис.грн.- орендна плата. 

 
Надходження плати за землю у 2018-2019 роках 

рік Плата за землю,тис. грн Податок,тис.грн. Оренда, тис.грн 

2018 842 734,1 227 908,3  614 825,8 

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

 

База договорів оренди земельних ділянок постійно поповнюється. 

Упродовж 2019 року укладено 218 договорів оренди землі на загальну суму 

53 217,9 тис.грн. 

Завдяки проведеній роботі серед орендарів щодо необхідності 

приведення у відповідність до чинного законодавства та рішень Запорізької 

міської ради договорів оренди земельних ділянок, укладено 35 додаткових 

угод, річна сума додаткових надходжень становила 1 192,9 тис.грн. 

У 2019 році тривала робота комісії щодо розгляду заяв учасників 

бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих учасників та прирівняних 

до них осіб, які виявили бажання отримати у власність земельні ділянки. Для 

врахування інтересів всіх учасників бойових дій та подальшого формування 

порядку черговості надання земельних ділянок ведеться реєстр заяв. На 

сьогоднішній день надійшло 2382 звернення, в т.ч. 302 у 2019 році. Завдяки 

проведеній роботі прийнято рішення про надання 313 дозволів на оформлення 

земельних ділянок, з яких: 247 - учасникам бойових дій (учасникам АТО); 66 - 

членам сімей загиблих. Дев’яти особам передано у власність земельні ділянки 
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для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд.  

За 2019 рік спеціалістами управлінням з питань земельних відносин 

підготовлено 826 проєктів рішень міської ради з земельних питань; розглянуто 

1880 звернень громадян; прийнято участь у близько 700 судових засіданнях.  

У рамках виконання Програми раціонального використання території та 

комплексного містобудівного розвитку м.Запоріжжя: внесено зміни до 

планувальної документації детального плану території житлового району 

Південний, розроблено концепцію архітектурного середовища «Код міста»  

(ІІ етап), розроблено науково-проектну документацію щодо визначення меж і 

режимів використання пам’яток архітектури та містобудування в межах 

історичного ареалу «Соціалістичне Запоріжжя», виготовлено документацію із 

землеустрою тощо. 

Для задоволення потреб громадян у даних містобудівного кадастру в 

звітному періоді створено Геопортал департаменту архітектури та 

містобудування з відкритим доступом. На цей час на Геопорталі розміщено 

Схему зонування території м.Запоріжжя з зазначеними історичними 

ареалами та об’єктами історико-культурної спадщини, карту переліку 

земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу на 

земельних торгах. Триває робота щодо створення Адресного плану 

м.Запоріжжя, як основи для Муніципальної геоінформаційної системи.  

Здійснювалася системна робота щодо залучення замовників 

будівництва на території м.Запоріжжя до укладання договорів про пайову 

участь у створенні та розвитку об’єктів інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури. У 2019 році бюджет міста отримав               

5390,06 тис.грн. коштів пайової участі (102,7% до річного плану), що на           

4,1% менше, ніж торік.  

 

Закупівля товарів, робіт та послуг для потреб міста 

Запровадження системи електронних закупівель є одним із пріоритетних 

напрямків економічних реформ. 

У 2019 році через електронну систему ProZorro проводили закупівлі           

129 (із 156) замовників, а саме: 27 (із 31) департаментів, управлінь, районних 

адміністрацій міської ради; 47 (із 54) комунальних установ та закладів, 43 (із 

54) комунальних підприємства, що належать до комунальної власності міста;          

 12 (із 17) державних навчальних закладів (професійно-технічні), що 

фінансуються за рахунок коштів бюджету міста. 

Замовниками (розпорядниками усіх рівнів) було оголошено                      

11 420 закупівель на очікувану вартість 7 630,758 млн.грн., що на 11,4% 

більше, ніж торік. 

Із оголошених закупівель: 

- завершено 9273 закупівлі (або 81,2% від оголошених); 

- укладено 9 508 договорів на загальну суму 4264,54 млн.грн. 

За результатами проведених закупівель економія коштів склала 

260,35 млн.грн. (або 5,8 % від очікуваної вартості завершених закупівель), що 

вдвічі більше економії коштів від проведених закупівель у 2018 році 

(125,50 млн.грн.). 
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Із загальної кількості (11 420) оголошених у 2019 році закупівель: 

- 25,5% склали надпорогові електронні закупівлі (2906 закупівель, на 

8,2% більше, ніж у 2018 році); 

- 23,3% - допорогові електронні закупівлі (2664 закупівлі, на 11,3% 

менше); 

- 51,2 % - звіти про укладенні договори (пряма закупівля) (5850 звітів, на 

27,6% більше). 

 

Економічна діяльність 

Промисловість та інвестиційний розвиток* 

Основу виробничого потенціалу міста формують пріоритетні напрямки 

діяльності промислових підприємств: металургійний комплекс,  

машинобудування, харчова промисловість. 

Упродовж 2019 року спостерігалася негативна динаміка промислового 

виробництва. Так, обсяги промислової продукції по Запорізькій області 

зменшилися на 4,6% (індекс промислової продукції – 95,4%).  

Обсяг реалізованої промислової продукції в місті за 2019 рік становив 

136555,4 млн.грн. (70,0% до обласного показника, 72,2% до запланованого на 

рік та на 13,1% менше, ніж у 2018 році), у розрахунку на одного мешканця 

показник становив 184,0 тис.грн., що в 3,1 рази більше, ніж у середньому по 

Україні.   
Динаміка обсягів реалізованої промислової  

продукції (товарів, послуг), млрд.грн.  

 

 
 

У розрізі основних галузей промисловості обсяг реалізованої 

промислової продукції становив:  

- металургія – 68982,4 млн.грн. (на 18,2% менше, ніж за 2018 рік); 

- машинобудування – 18027,9 млн.грн. (на 22,2% менше); 

- харчова промисловість – 13711,7 млн.грн. (на 0,2% більше); 

- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 

12928,1 млн.грн. (на 0,8% більше).   

Основними причинами зменшення обсягів виробництва та реалізації є 

введення торгових обмежень з боку РФ, погіршення зовнішньої кон’юнктури, 

висока конкуренція з боку іноземних аналогів, негативний вплив торгівельних 

бар’єрів на світовому ринку сталі на вітчизняний експорт. 
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Промисловість міста має чітко визначену експортну орієнтацію, про що 

свідчать високі обсяги зовнішньоторговельного товарообігу, 67,9% якого 

складає експорт.   

Підприємства та організації міста в 2019 році експортували товарів і 

послуг на суму 2758,6 млн.дол.США (на 11,8% менше, ніж за 2018 рік), 

імпортували - 1304,9 млн.дол.США (на 14,1% менше). Позитивне сальдо 

зовнішньоторговельного балансу міста за 2019 рік склало 

1453,7 млн.дол.США. Як і в попередні періоди, основу зовнішньої торгівлі 

міста становили товари. На їх долю припадало 93% експорту та 98% імпорту.   

За 2019 рік експорт товарів становив 2 572,1 млн.дол. США (зменшився 

на 12,8% у порівнянні з 2018 роком), імпорт – 1 274,2 млн.дол.США 

(зменшився на 13,7%). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 

1 297,9 млн.дол.США. 

Упродовж 2019 року в економіку міста надійшло 8,0 млн.дол.США 

іноземних інвестицій, вибуло – 22,0 млн.дол.США, курсова різниця склала 

+13,5 млн.дол.США. За результатом, загальний обсяг акціонерного капіталу 

нерезидентів станом на 31.12.2019 склав 863,4 млн.дол.США що на 1,3% 

більше, ніж на 01.01.2019 (852,5 млн.дол.США).  

 
Динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій   

в економіку м.Запоріжжя, млн. дол.США 

 
Упродовж року тривала модернізація та реконструкція виробничих 

потужностей на промислових підприємствах міста. Серед найбільших 

інвестиційних проектів:  

- Компанія «Карлсберг Україна» поступово впроваджує третю ступінь 

очищення стічних вод (аеробна очистка) у 2017-2020 роках. Реалізація проєкту 

дозволить підвищити рівень очищення стоків та отримати умовно чисту воду 

на виході з заводу. Планується повторне використання очищеної води для 

господарських цілей підприємства. У результаті реалізації проєкту буде 

знижено рівень забруднення води та скорочено використання водних ресурсів 

за рахунок повторного використання води після трьох ступенів очищення. 

Вартість проєкту становить близько 4,0 млн.євро; 

-  КЗ «НВК «Іскра»:  



11 

   
 

 «Енергозбереження будівель підприємства (заміна вікон на 

склопластикові в службових та виробничих приміщеннях)»:  загальна площа 

101,79 кв.м, економія електроенергії – 31 тис.кВт год (на суму 64,5 тис.грн.), 

період реалізації проєкту 2018-2020 роки; 

 «Модернізація внутрішнього, зовнішнього та охоронного освітлення 

світлодіодними приладами»: реалізація проєкту дозволила знизити 

енергоспоживання на освітлення; економія електроенергії – 9,1 тис.кВт год (на 

суму 19,0 тис.грн.);  

 «Впровадження інфрачервоного опалення на виробничих дільницях» 

(Очікуваний період реалізації проєкту 2018-2020 роки);  

 «Технічне переоснащення механообробного виробництва та каркасно-

корпусного виробництва. Придбання нового технологічного обладнання», 

«Створення спеціалізованої комплексної дільниці виробництва модулів та 

субблоків надвисоких частот», «Організація робочих місць дільниці термічної 

обробки», «Організація спеціалізованих робочих місць дільниці випробувань», 

«Технічне переоснащення контрольно-вимірювальних приладів», «Організація 

робочих місць для регулювання та випробування» «Технічне переоснащення 

каркасно-заготівельного виробництва. Придбання нового технологічного 

обладнання», «Технічне переоснащення виробництва складально-монтажного. 

Організація дільниці виготовлення модулів цифрової обробки»;  

- ПрАТ «Дніпроспецсталь» - «Придбання волокнистого футерування 

глісажних труб для нагрівальної печі №1 стану 550», «Заміна подини, що 

викочується, нагрівальної печі №15», «Придбання радіометра питомої 

активності радіонуклідів РПГ-2001»;  

- ПрАТ «Укргідроенерго» - ІІ черга реконструкції філії «Дніпровська 

ГЕС»; 

У 2019 році на АТ «Мотор Січ», у рамках проєкту «Розроблення та 

освоєння серійного виробництва легкого багатоцільового вертольоту МСБ-2», 

виготовлено макет вертольоту МСБ-2, який було представлено на 

Міжнародному авіаційно-космічному салоні. Ведуться роботи з випробування 

дослідного зразка (вертольоту). Основне призначення вертольотів МСБ-2 –

задоволення потреб у сільському та лісовому господарстві, патрулюванні, 

пожежної служби, охорони здоров'я та ін. 

 

Підприємництво та регуляторна діяльність* 

За даними Головного управління Державної фіскальної служби в 

Запорізькій області кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва 

станом на 01.01.2020 склала 45,051 тис.од., що на 4,2% (на 1,82 тис.од.) більше 

ніж на 01.01.2019, у т.ч.: малих підприємств - 8,233 тис.од. (на 16,9% більше 

або на 1,19 тис.од.), середніх підприємств - 319 (на 1,3% або на 4 підприємства 

більше), фізичних осіб-підприємців - 36,499 тис.осіб (на 1,7%, або на 627 осіб 

більше).  

Чисельність найманих осіб в секторі МСП (включаючи фізичних осіб-

підприємців) склала 116,979 тис.осіб, що на 0,8% менше, ніж на початок               

2019 року.   
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У звітному періоді проведено роботу з розробниками регуляторних актів 

щодо приведення їх у відповідність до принципів державної регуляторної 

політики та вимог чинного законодавства. Кількість діючих регуляторних 

актів зменшилася на 20% та станом на 01.01.2020 склала 41 од.  

Разом з представником Державної регуляторної служби України 

проведено 2 навчальних семінари щодо державної регуляторної політики для 

представників виконавчих органів міської ради - розробників регуляторних 

актів. 

Упродовж 2019 року проведено 7 засідань міської координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва, на яких обговорювалися нагальні питання 

розвитку підприємництва. 

У рамках реалізації Програми фінансування деяких заходів щодо 

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в 2019 році 

проведено: 

- 4 навчальних семінари-тренінги, у яких безкоштовно взяли участь                        

105 підприємців та бажаючих відкрити власну справу; 

- форум «Креативні індустрії - шлях до розвитку». Для учасників форуму 

проведено майстер-клас, де вони дізналися, як знайти інструменти, фінанси 

для втілення в життя своїх творчих ідей та навчилися готувати заявки на 

участь в Європейських грантових програмах; 

- фестиваль «Startup Fest», у рамках якого проведено комплекс ділових 

заходів-конкурсів стартап-проєктів із призовим фондом, інтерактивні тренінги, 

лекції та майстер-класи для започаткування, підтримки і розвитку малого та 

середнього підприємництва, тематичні виставки та бізнес-квести;  

- круглий стіл, присвячений підтримці інноваційних економічних ініціатив 

муніципалітетами та установчі збори кластеру «Інжиніринг. Автоматизація. 

Машинобудування»; 

- конкурс інноваційних стартапів, на якому молодь з усієї України представила 

свої бізнес-проєкти фахівцям та інвесторам. Заяви на участь у конкурсі подали 

77 учасників, з них експертне журі визначило 33 фіналісти. Проєкти-

переможці, які визначалися за двома напрямками: інноваційні та соціальні 

стартапи, отримали грошові винагороди в кожній з категорій (загальний 

призовий фонд склав 220,0 тис.грн), сертифікати на навчання та інші 

заохочення. 



13 

   
 

З метою підвищення обізнаності підприємців щодо змін у законодавстві, 

сучасних тенденцій щодо ведення бізнесу, висвітлення нагальних проблем 

підприємництва та популяризації підприємницької діяльності серед мешканців 

міста упродовж звітного періоду на телеканалі «Z» вийшло в ефір 28 випусків 

спеціалізованої телепередачі для підприємців «Діло».  

 

Система надання адміністративних послуг 
Доступність адміністративних послуг в м.Запоріжжі забезпечують шість 

філій Центру надання адміністративних послуг (далі-ЦНАП). У 2020 році 

планується відкриття сьомої філії ЦНАП у Хортицькому районі, що дасть 

можливість завершити процес інтегрування послуг у територіально віддалені 

райони нашого міста. 

Через філії ЦНАП надається 149 видів адміністративних послуг, у тому 

числі 49 - документів дозвільного характеру. 

ЦНАП співпрацює з 23 адміністративними органами, з яких  5 - органи 

місцевого самоврядування, 18 - обласних та територіальних органів 

центральної виконавчої влади, також суб’єктом надання 2 адміністративних 

послуг є департамент надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва Запорізької міської ради. 

Щодня до філій ЦНАП звертається від 500 до 600 суб’єктів звернення. 

Прийом суб’єктів звернення здійснюється без перерви на обід з 8-30 до 16-30 

год., а у вівторок з 8-30 - до 19-30 год. Крім того, Вознесенівська філія ЦНАП 

здійснює прийом суб’єктів звернення по суботах до 15-00 год.  

Усі філії ЦНАП відповідають сучасним вимогам: мають зручні зали для 

очікування, обладнані операційні зали, наявне відеоспостереження, 

запроваджено електронну чергу, створено умови для надання послуг 

відвідувачам з обмеженими фізичними можливостями. 

Функціонує вебсайт ЦНАП, на якому можливо ознайомитися з 

переліком адміністративних послуг, порядком та способом їх отримання, 

переліком необхідних документів для отримання адміністративних послуг, 

завантажити електронні бланки заяв, дізнатися про місце розташування та 

графіки роботи філій ЦНАП. 

У 2019 році проведено сертифікацію адміністративних послуг на 

відповідність міжнародним вимогам стандарту ISO 9001:2015, та отримано 

відповідний сертифікат. 

Щомісяця проводиться моніторинг громадської думки з оцінки якості 

обслуговування та надання адміністративних послуг (встановлено відповідні 

скриньки, в наявності книга відгуків та пропозицій), підсумки якого 

розміщуються на вебсайті ЦНАП.  

За 2019 рік через філії ЦНАП надано 72,50 тис. адміністративних послуг, 

у т.ч. 10,55 тис.  - документів дозвільного характеру, надано консультацій    

2,30 тис. суб’єктам звернення. 

Особам з інвалідністю та маломобільним групам населення надаються 

адміністративні послуги за допомогою сервісу «Мобільний адміністратор». 

Упродовж 2019 року зазначеним сервісом скористалося 88 суб’єктів 

звернення. 

Найбільш затребуваними послугами в ЦНАП є: державна реєстрація 
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права власності на нерухоме майно; державна реєстрація юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців, вклеювання до паспорту громадянина України 

фотографії при досягненні громадянином 25 та 45 річного віку; видача витягу 

з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,  

реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації. 

 

Розвиток ринкової інфраструктури* 

Розрахунковий обсяг роздрібного товарообігу підприємств роздрібної 

торгівлі за 2019 рік склав 20,93 млрд.грн, що на 2,21 млрд.грн, або на 11,8% 

більше, ніж у 2018 році.  

 
Розрахунковий обсяг реалізованих послуг за 2019 рік склав                        

12,04 млрд.грн, що на 0,62 млрд.грн, або на 5,5% більше, ніж за 2018 рік. 

Розрахунковий обсяг послуг, реалізованих населенню, за звітний період 

склав 3,50 млрд.грн, що на 0,50 млрд.грн. або на 16,7% більше, ніж торік. 

Частка послуг, реалізованих населенню, в 2019 становила 29,1% від 

загального обсягу реалізованих послуг (у 2018 році - 26,3%). 

Станом на 01.01.2020 сфера обслуговування в м.Запоріжжі представлена 

2288 магазинами (проти 2476 од. у 2018 році), 615 підприємствами 

громадського харчування (проти 645 од.), 102 об’єктами оптової торгівлі  

(проти 98 од.), 923 об’єктами побутового обслуговування  (проти 993 од.). 

Наявна мережа підприємств сфери обслуговування в повній мірі 

задовольняє платоспроможний попит населення. 

 З метою боротьби зі стихійною торгівлею з початку року проведено            

636 рейдових перевірок в місцях несанкціонованої торгівлі, складено                    

526 протоколів про адміністративні правопорушення.  

На «гарячі лінії», утворені в районних адміністраціях міської ради для 

встановлення зв’язку з мешканцями міста з питань, які пов’язані з 

несанкціонованою торгівлею, надійшло 35 звернень.  

Для забезпечення мешканців міста продуктами харчування за 

прийнятними цінами розпорядженням міського голови затверджено графік 

проведення ярмарків у 2019 році. Упродовж року проведено 159 ярмарків, з 

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

загальний роздрібний товарообіг яких склав 14,25 млн.грн., реалізовано 636,4 т 

овочів та фруктів. 
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Щомісяця проводився моніторинг цін та аналіз цінової ситуації у 

функціонуючих об’єктах, встановлених в рамках меморандуму, укладеному 

між Запорізькою обласною державною адміністрацією, Запорізькою міською 

радою та місцевими виробниками. 

Здійснено 2996 обстежень об’єктів сфери торгівлі, побутового 

обслуговування та ресторанного господарства з питань утримання прилеглих 

територій у належному санітарно-технічному стані, дотримання Правил 

торговельного обслуговування, роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, 

ресторанного господарства, Правил захисту прав споживачів, розміщення 

холодильного обладнання, виявлення нових об’єктів. За результатами 

обстежень відбулося 183 засідання комісій з упорядкування роботи об’єктів 

сфери обслуговування, на яких розглянуто 736 питань. 

На всіх ринках упродовж року проводилися ремонтні роботи: ямковий 

ремонт під’їзних доріг, вибірковий поточний ремонт торговельних місць та 

роботи з приведення ринків і прилеглих до них територій у належний 

санітарний стан. Створювалися необхідні умови щодо розширення функцій 

ринків та надання спектру послуг. 

Середня заповнюваність торговельних місць на ринках міста за 2019 рік 

склала 57,8% (у 2018 році - 56,2%). 

 

Житлово-комунальне господарство 

Житлове господарство  

Відповідно до Програми розвитку та утримання житлово-комунального 

господарства м.Запоріжжя на 2018-2022 роки в 2019 році за рахунок коштів 

бюджету міста виконано заходів на загальну суму 881 924,08 тис.грн. (99,05% 

до річного плану). 

На забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-

експлуатаційного господарства спрямовано 3368,692 тис.грн. Зокрема 

виконано прибирання снігу та посипання прибудинкової території на площі 

3152,6  тис.кв.м, забезпечено безперебійну роботу архітектурно-декоративного 

обладнання на 7 баштах житлових будинків міста, виготовлено та встановлено 

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

виконано капітальний ремонт 495 кв.м. покрівлі нежитлового приміщення по 

бул.Центральному, 3.  

Для приведення житлового фонду міста в технічно справний стан, 

придатний для подальшої експлуатації, проводилися роботи з проєктування та 

капітального ремонту будинків. На ці цілі виділено з бюджету міста 

210 841,249 тис.грн., що складає 96,76% від річного плану та майже вдвічі 

менше, ніж торік. За рахунок вказаних коштів виконано малий капітальний 

ремонт 29 та модернізацію 32 ліфтів, експертне обстеження ліфтів на                      

87 об’єктах та технічний огляд 248 ліфтів. У рамках виконання вибіркового 

капітального ремонту завершено роботи на 25-ти об’єктах, замінено                

57,243 тис.п.м інженерних мереж на 26 будинках, відремонтовано            

38,951 тис.кв.м покрівлі на 29 будинках, виконано капітальний ремонт 4-х 

гуртожитків. Проведено інструментальне обстеження з деформації                          

60 житлових будинків та обстеження будівельних конструкцій ЗВ ДП 

«ДНДІБК» 3-х житлових будинків, виконано роботи з вирівнювання блок-
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секцій 3-х будинків Лахтинська, 9а, Лахтинська, 15а, Світла, 4а. Здійснено 

моніторинг за деформаціями на 16-ти житлових будинках, обстежено 

технічний стан будівельних конструкцій на 2-х житлових будинках. 

Концерном «Міські теплові мережі» встановлено 55 приладів обліку теплової 

енергії. 

Для підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

профінансовано роботи з капітального ремонту житлового фонду ОСББ. За 

2019 рік на проведення капітального ремонту ліфтового господарства, 

внутрішньо-будинкових мереж, споруд та обладнання (строк експлуатації яких 

перевищує 25 років), капітального ремонту покрівлі спрямовано                  

55 518,86 тис.грн., або 99,7% до річного плану. Завершено роботи та виконано 

капітальний ремонт у 81 житловому будинку ОСББ.  

Станом на 01.01.2020 у м.Запоріжжі створено та функціонує 126 

будинків житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та 1071 житлових 

будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). За             

2019 рік створено 79 ОСББ у 84 будинках та 7 ЖБК реорганізовані в ОСББ (за 

2018 рік - 75 ОСББ та 3 ЖБК реорганізовано в ОСББ).  

Видатки на спорудження нових об’єктів, реконструкцію, розширення, 

добудову, реставрацію об’єктів, виконання монтажних робіт склали -                

22489,02 тис.грн. або 98,4% до річного плану. За рахунок зазначених коштів 

виконано ремонтно-будівельні роботи на 3-х об’єктах: «Будівництво дитячого 

будинку сімейного типу в сел. Тепличне по вул.Центральній між будинками 

№№ 7а та 7», «Нове будівництво дворового колектору фекально-побутової 

каналізації житлового будинку по вул.Добровольчих батальйонів (Союзна), 

36а», «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі по вул.Василя Сергієнка, 

буд. 6-А», проводилися роботи на 9 об’єктах житлового фонду.  

У 2019 році в комунальній власності територіальної громади міста 

перебувало 4 аварійних будинки, які є непридатними для проживання та 

підлягають знесенню, а мешканці відселенню.  

Для відселення мешканців з аварійного будинку вул.Посадочній, 17, 

придбано 2 квартири: чотирикімнатну  по вул.Маршала Судця, 6, вартістю 

705,00 тис.грн., для родини з 6-х осіб та двокімнатну по вул.Радіаторній, 50, 

вартістю 530,00 тис.грн., для родини з 3-х осіб. 

У 2019 році за кошти бюджету міста придбано спеціальну техніку для 

Концерну «МТМ» (екскаватор-навантажувач БАМ-2014 на базі трактора  

КИЙ-14102 за 1510,00 тис.грн.). 

 

Благоустрій міста 

Комунальне господарство відіграє важливу роль у життєзабезпеченні 

міста. Упродовж 2019 року зусилля галузі спрямовувалася на створення 

необхідних умов для функціонування міського господарства, комфортних 

умов проживання, праці та відпочинку для мешканців міста. 

У 2019 році сума освоєних коштів, спрямованих на виконання  робіт з 

розвитку дорожньої інфраструктури, проведення поточного ремонту вулично-

дорожньої мережі, утримання мостів та автомобільних доріг складала                 

370,36 млн.грн., у т.ч. на: 
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- експлуатацію та утримання доріг площею 8464,0 тис.кв.м – 145,42 млн.грн. 

на 23,0% більше, ніж торік;  

- експлуатацію та утримання 39 од. мостових переходів – 3,29 млн.грн.  на 

47,4% більше; 

- поточний ремонт доріг – 134,32 млн.грн. на площі 219,39 тис.кв.м., у тому 

числі: ремонт доріг – 122,77 млн.грн. на площі 193,75 тис.кв.м. (на 30,1% 

менше); ремонт тротуарів – 85,02 млн.грн. на площі 0,170 тис.кв.м. Крім того, 

поточний ремонт тротуарів загальною площею 27,81 тис.кв.м виконано 

районними адміністраціями на суму 21,12 млн.грн., що вдвічі більше, ніж 

торік. 

- поточний ремонт доріг приватного сектору – 11,46 млн.грн. на площі                  

25,5 тис.кв.м. Освоєння коштів у порівнянні з 2018 роком складає 96,0%. 

На будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури спрямовано 87,13 млн.грн., у т.ч.: 

Виконано проєктні та будівельні роботи на суму 80,43 млн.грн.:   

Найменування 

заходів  

  

  

2018 2019 

в
и

к
о
н

ан
н

я
 з

а 
 

2
0
1
9
 р

.,
 %

  

факт план факт 

Кільк. 

об’єк-

тів, 

од. 

Освоєно 

коштів, 

тис.грн. 

Кільк.

об’єк-

тів, 

од. 

Планові 

видатки, 

тис. грн. 

Кільк. 

об’єк-

тів, 

од. 

Освоєно 

коштів, 

тис.грн. 

Будівництво 

об’єктів 
- - 3 14 305,477 3 13 805,477 97 

Реконструкція 

об’єктів 
15 57 227,881 11 59 001,595 11 58 712,111 100 

Капітальний 

ремонт об’єктів 
15 53 450,222 8 8 005,015 8 7 912,310 99 

 

Серед об’єктів:  

- коригування проєктно-кошторисної документації на будівництво 

автотранспортної магістралі через р.Дніпро (автомобільна дорога загального 

користування державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя 

(через м.Кременчук) - Маріуполь (під’їзд до о.Хортиця (автотранспортна 

магістраль через р. Дніпро) на суму 12,82 млн.грн.; 

- роботи з реконструкції автодороги по пр.Маяковського від 

вул.Патріотичної до каскаду фонтанів «Веселка» на суму 28,37 млн.грн.; 

- завершено роботи з реконструкції по об’єктах: 

- шляхопровід по пр.Металургів на суму 17,20 млн.грн.; 

- пішохідний міст по пр.Металургів на 0,74 млн.грн.; 

- шляхопровід №1 по вул.Калібровій на 9,24 млн.грн.;  

- автодорога по вул.Тиражній та автомобільна дорога, яка з'єднує автодорогу 

Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя (через Кременчуг) (I черга) на 

2,36 млн.грн. 

Виконано капітальний ремонт дорожнього покриття трамвайного 

переїзду по вул. 8 Березня - вул.Шевченка на 1,89 млн.грн. 

У рамках виконання програми «Відновлення інфраструктури території 

приватного сектора м.Запоріжжя» завершено будівельні роботи по об’єктах: 

«Реконструкція дороги по вул.Дунайській з влаштуванням відводу 
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поверхневих стоків» на 2,16 млн.грн.; «Капітальний ремонт автодороги по вул. 

Ферганській» на 2,74 млн.грн. Всього виконано робіт на суму 6,70 млн.грн. 

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху виконано роботи з 

поточного ремонту, технічного обслуговування засобів регулювання 

дорожнього руху та енергозабезпечення для функціонування світлофорних 

об’єктів (електричну енергію) освоєно кошти в розмірі 12,53 млн.грн. 

 На забезпечення належного освітлення вулиць спрямовано                         

87,43 млн.грн., у т.ч. на: утримання та поточний ремонт 44,84 тис. світлоточок 

- 34,20 млн.грн.; за спожиту електричну енергію - 40,20 млн.грн.; капітальний 

ремонт 8 об’єктів зовнішнього освітлення - 2,52 млн.грн. (виконано 

капітальний ремонт зовнішнього освітлення бул.Шевченка (центральна алея 

від пр.Соборний до вул.Перемоги) та 7-ми об’єктів дитячих і навчальних 

закладів); проєктні та будівельні роботи - 10,48 млн.грн. 

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

будівництва, реконструкції або ліквідації аварійного стану освоєно кошти в 

розмірі 37,76 млн.грн. Зокрема, відкориговано проектну документацію по 

об’єктах «Реконструкція площі Запорізької», «Реконструкція площі 

Фестивальної», виконано будівельні роботи по об’єктах «Реконструкція 

Правобережного міського пляжу», «Реконструкція пішохідної частини 

пр.Маяковського», «Реконструкція тротуару по вул.Розенталь від вул. Істоміна 

до вул.Петра Бузука». 

Виконувався комплекс робіт з розвитку зеленого господарства на площі 

843,02 га (формування, обрізування, омолодження, звалювання дерев, 

видалення самосійних дерев та пнів, викошування травостою, очищення 

газонів та квітників, оброблення квітників та газонів, посів газону, полив 

зелених насаджень тощо), на що спрямовано 60,61 млн.грн. (на 8,3% більше, 

ніж торік). 

 На благоустрій фонтанів, міських пляжів, скверів, парків використано 

28,48 млн.грн.; благоустрій міських кладовищ та ритуальне обслуговування -

10,46 млн.грн. 

Для підвищення продуктивності праці, зменшення трудовитрат та 

збільшення обсягів робіт у 2019 році поповнено внески до статутного капіталу 

комунальних підприємств у сумі 7,66 млн.грн. За ці кошти придбано 

спеціальну техніку для КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних 

шляхів» фрезу дорожню W-100; для КРБП «Зеленбуд» - 2 од. повітродувних 

заплічних пристроїв STIHL BR700 та 3 од. оприскувачів STIHL SR420.   

Районними адміністраціями Запорізької міської ради на благоустрій 

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

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

кошти в обсязі 152,15 млн.грн. 

  

Розвиток транспортної інфраструктури* 

Головною метою роботи міського транспорту є надання якісних та 

безпечних послуг з перевезення мешканців міста. 

Перевезення автомобільним транспортом загального користування 

упродовж 2019 року забезпечували 22 автопідприємства різних форм власності 

на 89 автобусних маршрутах (планова кількість техніки - 927 од.).  
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Загальний обсяг перевезень автомобільним транспортом за 2019 рік 

склав 59,0 млн. пасажирів, що на 35,1% більше, ніж торік.  

Упродовж 2019 року спостерігається збільшення середньодобового 

випуску муніципального транспорту на маршрути, який склав 153,2 од. проти 

114 од. у 2018 році. 

Пасажирські перевезення електротранспортом виконували 1 трамвайне 

депо та 2 тролейбусних парки. КП «Запоріжелектротранс» здійснював 

перевезення на 7 трамвайних та 8 тролейбусних маршрутах.  

 
Обсяг перевезення пасажирів КП «Запоріжелектротранс»  у 2018-2019 роках 

 
2018 р. 2019 р. 

Відхилення                 

(2019 до 2018 рр.) 

Вид 

транспорту 

Всього, 

тис.осіб 
у т.ч. 

пільгові 

Всього, 

тис.осіб 

у т.ч. 

пільгові 
тис. осіб % 

- трамвай  27588,8 18993,7 26500,2 18195,8 -1088,6 -3,9 

- тролейбус 13374,4 10421,2 11675,1 8887,0 -1699,3 -12,7 

- автобус 10994,8 7889,4 29931,2 19636,1 +18936,4 +172,2 

 51958,0 37304,3 68106,5 46718,9 +16148,5 +31,1 

Загальний обсяг перевезень КП «Запоріжелектротранс» за 2019 рік склав 

68,1 млн. пасажирів, що на 31,1% більше, ніж за 2018 рік.  

У 2019 році обсяг пасажироперевезень електротранспортом зменшився 

на 6,8% у зв’язку зі зменшенням середньодобового випуску рухомого складу з 

88,0 од. у 2018 році до 84,8 од.  

У 2019 році відкрито автобусні маршрути загального користування, які 

обслуговуються технікою великої пасажиромісткості (від 80 пасажирів): №29 

«вул. Фінальна - 4-й Південний мкрн.»; №86 «Комбінат «Запоріжсталь» - 

вул.Футбольна»; №92 «БК ЗАлК - Цвинтар Св.Миколая»; №94 «вул. Б.Завади - 

Сімферопольське шосе». Відкрито новий тролейбусний маршрут №1           

«пл.  Профспілок - о.Хортиця». 

Покращено транспортне обслуговування мешканців міста шляхом: 

- подовження автобусних маршрутів: №17 «Арматурний завод-Вокзал 

Запоріжжя-І» до зупинки «пр.40-річчя Перемоги» (3-й Південний мкрн), №39 

«Нікопольський поворот – майдан Університетський» до зупинки «Вокзал 

Запоріжжя - ІІ», №74 «Станція Запоріжжя-Ліве - Вокзал Запоріжжя-І» до 

зупинки «4-й Південний мкрн»; 

- корегування кількості транспортних засобів, залучених для обслуговування 

автобусних маршрутів №17,18,29,30, 34а, 39,59,72; 

- введення до автобусних маршрутів загального користування додаткових 

зупинок громадського транспорту («вул. Вроцлавська», «вул. Професора 

Толока», «На вимогу» (біля залізничної станції 168 км), «вул. Автодорожна», 

«Дитячий центр», «Крива бухта» тощо). 

З метою поліпшення технічного стану рухомого складу за 2019 рік: 

- отримано та введено в експлуатацію 85 автобусів, які були придбані за 

договором фінансового лізингу в 2017-2018 роках; 

 - за програмою «Запорізький трамвай» зібрано 2 трамваї; 
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- придбано 1 трамвай та 4 тролейбуси, які раніше експлуатувалися в країнах 

ЄС; 

- придбано 5 нових тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг. 

Для покращення організації та управління рухом громадського 

транспорту впроваджено мобільний додаток, для чого встановлено GPS-

трекери на рухомому складі ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» та                            

16 інтерактивних екранів на 8 зупинках громадського транспорту для 

інформування пасажирів щодо руху транспорту. Станом на 31.12.2019 

укладено 5 договорів на надання послуг з підтримки та супроводження 

системи диспетчеризації та контролю за транспортними засобами з 

приватними автоперевізниками та КП «Запоріжелектротранс». 

На весняно-осінній період ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» за рахунок 

власних коштів забезпечено перевезення 84,89 тис. мешканців міста до садово-

огородніх ділянок.  

ДП «Адміністрація річкових портів» 2-ма теплоходами перевезено                 

55,08 тис. пасажирів, що на 7,5 тис. пасажирів менше, ніж у 2018 році. 

КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» продовжує збільшувати обсяги 

пасажиро- та грузоперевезень. 

Авіатранспортом у 2019 році перевезено 434,06 тис.осіб, що на 8,4% 

більше, ніж торік, у т.ч. відправлено 216,30 тис.оіб (на 7,7% більше). На 

міжнародних повітряних лініях відправлення пасажирів збільшилися на 6,4%, 

на внутрішніх лініях - на 12,0%. Оброблено 4,57 тис.тонн вантажів і багажу (на 

2,9% більше). Всього за 12 місяців обслуговано 2993 літако-вильоти. Доходи 

підприємства збільшилися на 42,5% та склали  226,858 млн.грн.  

Збільшення показників обумовлено збільшенням кількості регулярних 

рейсів ПрАТ АК «МАУ» на Бориспіль, введенням регулярних рейсів ТОВ АК 

«СКАЙАП» на Барселону, Шарджу, Тель-Авів та Бориспіль, збільшенням 

чартерних рейсів ТОВ АК «СКАЙАП» , ТОВ АК «Азур Ейр Україна» та ПрАТ 

АК «МАУ» на Єгипет та Анталію. 

У 2019 році здійснкено капітальний ремонт аеродромного покриття 

аеропорту на площі 136,46 тис.кв.м, закінчено будівництво пасажирського 

терміналу, виконувалися пусконалагоджувальні роботи, введено в 

експлуатацію систему посадки ILS420/DME415 з МКпос.=196°. 

Тривали роботи з реконструкції системи світлосигнального обладнання, 

будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації                                 

КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя». 

Власними силами аеропорту виконано капітальний ремонт існуючої 

аеродромної техніки та придбано пожежний автомобіль, для забезпечення 

безпеки польотів придбано прилад для вимірювання КЗч. Здійснено 

реконструкцію та благоустрій привокзальної площі та заміну павільйону 

зупинки, розпочато роботи з капітального ремонту VIP- зали. 

КП «Паркування» обслуговує 5 цілодобових та 4 денних автостоянки. У 

2019 році комунальним підприємством  для покращення обслуговування 

клієнтів виконано благоустрій автостоянок та збільшено коефіцієнт 

завантаження.  

Упродовж року на автостоянках надано послуг з охорони 416 тис. од.  

автотранспорту що на 30 тис.од. більше, ніж у 2018 році (386,0 тис. од.). 
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Енергоефективність та енергоспоживання  

З метою подальшої реалізації політики енергоефективності та енерго-

збереження на території міста в рамках Муніципального енергетичного плану 

м. Запоріжжя виконувалося коригування проєктно-кошторисної документації 

по проєктах термомодернізації будівель КЗ «Запорізький центр первинної 

медико-санітарної допомоги №5» по вул.Запорозького козацтва, 25, та                    

КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» по вул.Авраменка, 4. 

У IV кварталі 2019 року виконано заміну 3 вводів каналізації та ремонт 

4 зовнішніх вентиляційних каналів будівлі ЗЦПСМД №5.  

Базу потенційних бюджетних установ для ЕСКО-механізму розміщено 

на веб-сайтах Запорізької міської ради та Запорізької облдержадміністрації.  

У січні 2019 року проведено відкриті торги із закупівлі енергосервісу для 

п’яти медичних закладів. У квітні переможець торгів - ТОВ «ДТЕК ЕСКО» 

уклав енергосервісні договори з наступними закладами: 

- КНП «Міська лікарня №2» Запорізької міської ради; 

- КНП «Міська лікарня №3» Запорізької міської ради; 

- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»; 

- КНП «Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5». 

За енергосервісними договорами на трьох об’єктах виконано 

модернізацію системи опалення: влаштування ІТП, влаштування модулю ГВП, 

встановлення автоматики погодозалежного регулювання, утеплення частини 

трубопроводів. Роботи з поставки, монтажу та установки ІТП в КНП «Міська 

клінічна лікарня №3» перенесено на 2020 рік.  

За рахунок залучених інвестицій планується отримати економію 

теплової енергії до 30%. Очікуване загальне скорочення витрат закладів на 

комунальні послуги складатиме 929,134 тис.грн.   

Традиційно проведено Дні Сталої Енергії у м.Запоріжжі в рамках 

Європейського Тижня Сталої Енергії відповідно до Європейської ініціативи 

«Угода мерів». 

Третій рік поспіль здійснюється моніторинг споживання енергетичних 

ресурсів бюджетними установами міста.  

 У звітному періоді використання вторинного тепла від                                  

ПАТ «Запоріжсталь» для забезпечення гарячого водопостачання районів міста 

в міжопалювальний період надало змогу виконати заміщення (вивільнити) 

10,820 млн. м. куб. природного газу, зменшити викиди парникових газів у 

навколишнє середовище на 4,1%. 

Упродовж звітного періоду тривала робота щодо залучення 

інвестиційних ресурсів у розвиток міста. Так, за результатом: 

- у рамках «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України» 

у серпні 2019 року Міністерством фінансів України затверджено наказ про 

погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Запорізькою 

міською радою в 2019 році для фінансування проєкту термомодернізації 

60 бюджетних будівель м.Запоріжжя; підписано Угоду про передачу коштів 

позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад 

та територій України та Запорізькою міською радою.  У листопаді-грудні               

2019 року енергоаудиторами проведено обстеження будівель для розробки 

оновлених попередніх техніко-економічних обґрунтувань; 



22 

   
 

- 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) у будівлях 

житлової та бюджетної сфери (встановлення 100 ІТП на 97 об’єктах у т.ч.: 

35 житлових будинків та 62 заклади освіти). У липні 2019 року Концерном 

«Міські теплові мережі» та Міністерством екології та природних ресурсів 

України укладено Додаткову угоду до діючого договору на делегування 

повноважень щодо здійснення функцій замовника при реалізації проєкту. У 

листопаді 2019 року Міністерством енергетики та захисту довкілля України 

виділено фінансування з державного бюджету на реалізацію робіт з 

реконструкції системи теплозабезпечення. У грудні 2019 року Концерном 

«МТМ» укладено договір з переможцем торгів на закупівлю робіт з реалізації 

проєкту та підготовлено проведення торгів на виконання робіт з технічного 

нагляду; 

 придбання 10 нових електробусів для заміни дизельних автобусів 

ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс». У липні 2019 року на засіданні Міжвідомчої 

робочої групи у Мінприроди прийняте позитивне рішення щодо реалізації 

проєкту. У серпні 2019 року Запорізька міська рада прийняла рішення про 

підтримку участі КП «Запоріжелектротранс» у реалізації проєкту за рахунок 

коштів державного бюджету, отриманих від продажу одиниць (частин) 

установленої кількості викидів парникових газів, та коштів бюджету міста на 

умовах співфінансування. ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» підготовлено 

необхідний пакет документів на розгляд Антимонопольного комітету України; 

 - у рамках проєкту «Міський громадський транспорт в Україні» за 

рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) 

планується придбати 26 нових електробусів та 20 нових автобусів великої 

місткості. ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» надав ЄІБ на розгляд пакет 

документів для отримання кредиту та підготував необхідний пакет документів 

на розгляд Антимонопольного комітету України. У листопаді 2019 року 

відбулася зустріч з представниками банку та планується укладання угоди про 

передачу коштів позики; 

- у рамках  співробітництва з Німецьким банком розвитку KfW у березні 

2019 року Запорізькою міською радою та Українським офісом Німецького 

банку розвитку KfW підписаний Протокол про наміри в рамках реалізації 

Проєкту по термореновації 40 будівель бюджетної сфери в м.Запоріжжі із 

залученням кредитних коштів банку. Очікується підготовка проєкту 

міжурядової угоди Мінрегіоном та Мінфіном для можливості отримання 

фінансових ресурсів від Німецького банку розвитку KfW для подальшого 

впровадження проєктів на території України. З представниками банку ведеться 

погодження технічного завдання на надання консультативних послуг для 

компаній, які в подальшому будуть визначені консультантами для міст 

Запоріжжя та Житомира.  

У жовтні 2019 року міською радою прийнято рішення «Про співпрацю з 

Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC)», яке надає можливість 

отримати кредитне фінансування від IFC. Також підписано Мандатний лист та 

Лист про надання консультативних послуг між Запорізькою міською радою та 
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IFC. Наприкінці жовтня 2019 року в місті відбулася робоча зустріч 

представників IFC з представниками комунальних підприємств міста (ЗКП МЕ 

«Запоріжелектротранс», КП «Запорізький Центр диспетчеризації громадського 

транспорту», КРБП «Зеленбуд», КП ЕЗО «Запоріжміськсвітло») з подальшим 

відвідуванням об’єктів цих підприємств, проведенням презентацій, перемовин 

та визначенням подальших кроків співробітництва.  

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» в рамках програми 

бізнес-фінансування Danida Business Finance (DBF) і Nordik Environment 

Finance Corporation (NEFCO). У березні 2019 року DBF отримано схвалення 

від Інвестиційного комітету IFU та Міністерства закордонних справ Данії на 

фінансування розробки ТЕО. У травні проведено зустріч міської влади з 

представниками NEFCO та Данської компанії COWI, яка визначена 

консультантом для розробки ТЕО інвестиційних проєктів КП «Водоканал». У 

червні 2019 року підписано Меморандум «Про наміри із взаємного 

співробітництва між містом Запоріжжя (Україна) та CLEAN Solution 

Association (Denmark)» з метою надання допомоги Запоріжжю в питаннях 

оптимізації очищення стічних вод з особливою увагою перероблення осаду. У             

КП «Водоканал» створено технічну робочу групу по роботі з датськими 

компаніями. За чотири місяці проведено декілька сумісних нарад щодо 

напрямків реконструкції ЦОС-1. Згідно контракту між Данською компанією 

COWI і Danida Business Finance (DBF) роботу завершено у листопаді 2019 

року, КП «Водоканал» отримав електронну версію фінального звіту. Наразі 

технічною робочою групою КП «Водоканал» ведеться робота з розроблення 

пропозицій і зауважень до звіту, після чого його  буде презентовано на робочій 

групі міської ради для прийняття ключових рішень щодо реалізації Проєкту. 

 

Гуманітарна сфера 

Охорона здоров’я 

На цей час у м.Запоріжжі функціонує 31 заклад охорони здоров’я, у тому 

числі: 12 лікарень для надання стаціонарної медичної допомоги дорослим та 

дітям, 3 пологові будинки, 8 Центрів первинної медико-санітарної допомоги,  

6 стоматологічних поліклінік, КЗ «Інформаційно-аналітичний центр медичної 

статистики департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради»,                    

КП «Примула». 

Для впровадження нової системи фінансування, яка запрацює з 

01.04.2020 здійснено автономізацію, а саме: всі заклади охорони здоров’я 

міста вторинного рівня (12 лікарень, 3 пологових будинки та                                     

6 стоматологічних поліклінік) перетворено на комунальні некомерційні 

підприємства. 

Створено єдиний інформаційний простір: проведено та підключено на 

100% всі ЗОЗ до мережі Іnternet (заклади первинного рівня забезпечено 

комп’ютерною технікою на 100%; для  вторинного рівня в 2019 році закуплено 

700 комп’ютерів). 
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Усі заклади зареєстровано в електронній системі охорони здоров’я. На 

сьогодні всі лікарі та медичні сестри успішно пройшли реєстрацію в 

електронній системі здоров’я та отримали електронний цифровий підпис. 

Забезпеченість штатними посадами лікарів залишилася на рівні                       

2018 року та становила 40,2 од. на 10 тис. населення, укомплектованість 

штатних лікарських посад фізичними особами також на рівні 2018 року та 

складає 75,6%.  

 
Для забезпечення населення доступною та якісною медичною 

допомогою діє програма «Охорона здоров’я м.Запоріжжя», на реалізацію якої 

спрямовано 891,7 млн.грн., з них: 

- на надання медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню -             

54,3 млн.грн. За рахунок цих коштів забезпечено: 

 хворих на рідкісні (орфанні) захворювання (муковісцидоз, 

фенілкетонурія тощо) лікарськими засобами, спеціальним харчуванням та 

виробами медичного призначення – 3,5 млн.грн.; 

 хворих з пересадженими органами імуносупресивними 

препаратами – 4,9 млн.грн.; 

 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виробами медичного 

призначення (підгузки та засоби догляду за стомою) – 14,4 млн.грн.; 

 дітей туберкуліном для проведення своєчасної 

туберкулінодіагностики – 3,9 млн.грн.; 

 роботу пунктів невідкладної медичної допомоги – 7,7 млн.грн.; 

 надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та 

стаціонарів вдома – 4,1 млн.грн. тощо. 

- для забезпечення закладів міста лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення – 38,3 млн.грн.  

За рахунок бюджету міста та медичної субвенції з державного бюджету 

на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 

профінансовано 36,5 млн.грн. 

На забезпечення реанімаційних заходів при лікуванні дитячого 

населення міста КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР спрямовано кошти 

бюджету міста в сумі 5,6 млн.грн.; для забезпечення харчуванням, 

медикаментами та засобами для догляду за важкохворими у відділеннях 

паліативної та хоспісної допомоги в КНП «Міська лікарня №8» та «Міська 

лікарня №10» - 839,5 тис.грн. 
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Упродовж року закуплено 1208 од. обладнання на загальну суму             

82,3 млн.грн., у тому числі:  

 7 од. рентгенологічного обладнання для 5 комунальних 

некомерційних підприємств на 27,5 млн.грн.; 

 ангіограф для КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної 

допомоги» ЗМР на 22,5 млн.грн.; 

 3  апарати для ультразвукових досліджень для 2 комунальних 

некомерційних підприємств на 6,4 млн.грн.; 

 939 од. комп’ютерної та копіювальної техніки на загальну суму 

17,5 млн.грн. тощо. 

На 18 об’єктах галузі охорони здоров’я міста проводилися роботи з 

капітального ремонту на загальну суму 13,1 млн.грн.; на 10 об’єктах - з 

реконструкції на 13,9 млн.грн. 

Здійснено роботи з улаштування локальної мережі в 18-ти закладах, на 

що спрямовано 4,2 млн.грн., на встановлення автоматизованої пожежної 

сигналізації в 6-ти закладах витрачено 1,9 млн.грн.  

 Департаментом охорони здоров’я міської ради в 2019 році 

реалізовувалися 3 проєкти-переможці Громадського бюджету на загальну суму 

1514,706 тис.грн. (92,1% до річного плану): 

 1. «Лікуємо, відпочиваючи!» (соляна кімната у дитячій лікарні №5); 

 2. «Наша повага ветеранам війни та учасникам АТО»; 

 3. «Парк для пацієнтів відділення паліативної допомоги «Життя 

продовжується».  

Показник первинного виходу на інвалідність дорослого населення має 

тенденцію до зростання та складає 55,1 випадків на 10 тис. дорослого 

населення проти 54,2 в 2018  році.  

У м.Запоріжжі в 2019 році в порівнянні з минулим роком малюкова 

смертність знизилася в 2 рази (з 5,56‰ в 2018 році до 2,73‰ в 2019 році). 

Епідемічна ситуація щодо захворюваності на туберкульоз дещо 

покращилася. За період 2018-2019 років цей показник зменшився на 12,1%. 

Захворюваність на злоякісні новоутворення за період 2018-2019 років 

зменшилася на 7,7%.  

 

Освіта 

 У 2019 році фінансування галузі освіта становило майже                            

2,5 млрд.грн. або майже 30,0% видатків бюджету міста, що свідчить про її 

пріоритетність.  

Обсяг освітньої субвенції з Державного бюджету України для бюджету 

міста складає 773,20 млн.грн. (проти 677,25 млн. грн. у 2018 році).  

Видатки на оплату праці (з нарахуванням) педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти додатково до обсягу освітньої субвенції 

складають понад 124,0 млн.грн.  з бюджету міста. 

У 2019 році за рахунок коштів бюджету міста та державних субвенцій 

здійснено капітальні ремонти в 11 закладах загальної середньої та дошкільної 

освіти, інклюзивно-ресурсному центрі Хортицького району на загальну суму 

32,40 млн.грн. За кошти субвенції з державного бюджету (понад 15,0 млн.грн.) 
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виконано капітальні ремонти спортивних зал 5-ти закладів освіти 

Шевченківського району.  

За рахунок державної субвенції 12 дитячих садочків Шевченківського 

району та ЗОШ № 76 Олександрівського району отримали сучасне обладнання 

для інтерактивної проєкції на підлогу в 130-ти навчальних програмах. 

Кошти бюджету міста спрямовано на поточні ремонти: навчальних 

кабінетів для першокласників в 40 закладах (5,62 млн.грн.), 31 ресурсної 

кімнати (4,43 млн.грн.), 241 закладу освіти (28,17 млн.грн.). 

Фінансування Нової української школи склало 16,34 млн.грн. у т.ч.: 

11,44 млн.грн. - субвенція з державного бюджету та 4,90 млн.грн - 

співфінансування з бюджету міста. Кошти спрямовано на облаштування 

нового сучасного освітнього простору в 272 класах Нової української школи. 

Зокрема, придбано дидактичні матеріали, сучасні меблі, комп’ютерне 

обладнання.  

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету та бюджету міста 

(9, 23 млн.грн.) придбано 433 ноутбуки та забезпечено 88 закладів загальної 

середньої освіти доступом до Інтернету швидкістю 100 Мбіт/с. 

За кошти освітньої субвенції з державного бюджету ( 2,45 млн.грн.)  

придбано комплекти обладнання з фізики та астрономії, біології, хімії та 

географії в 43 кабінети закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами 

національних меншин. 

У рамках державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами придбано спеціальні засоби закладам дошкільної освіти на суму 

145,86 тис.грн. (зокрема 12 од. обладнання: ноутбуки, пристрій для друку, 

мультимедійні проєктори, інтерактивна дошка тощо). 

Для учнів інклюзивних та спеціальних класів придбано спеціальні 

засоби корекції в сумі 10,54 млн.грн. Закуплено комп’ютери, ноутбуки, 

пристрої для друку, мультимедійні проєктори, інтерактивні дошки, необхідні 

дидактичні матеріали. 

У 2019 році з депутатського фонду міської ради виділено 12,51 млн.грн.,  

обласної ради - 3,34 млн.грн. 

Для лабораторних випробувань продуктів харчування і продовольчої 

сировини щодо їх якості і безпечності в закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти виділено 141,71 тис.грн.  

У закладах освіти міста висаджено 930 саджанців багаторічних дерев і 

кущів та виконано гідропосів травами на площі 1,54 тис.кв.м на загальну суму 

1,49 млн.грн. 

За підтримки міського голови та депутатів міської ради вирішено 

питання щоденного підвозу учнів до закладів освіти Шевченківського району 

шляхом придбання спеціалізованого автобусу на 36 місць. 

Згідно з Планом створення додаткових місць для дітей дошкільного віку 

в закладах освіти восени 2019 року відкрито 5 груп (74 місця) у ДНЗ №217 

(Шевченківський район) та 5 груп (95 місць) у ДНЗ №169 (Заводський район).  

Черга з влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста в 2019 році 

в Заводському, Вознесенівському, Хортицькому та Шевченківському районах 

міста відсутня 
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Культура 

 Пріоритетним напрямком діяльності галузі культури в 2019 році було 

поліпшення культурного обслуговування населення шляхом реалізації 

міського проєкту «Культура і мистецтво - назустріч кожному». У рамках цього 

проєкту силами творчих колективів комунальних палаців культури 

«Заводський», «Молодіжний», «Орбіта», «Титан» та «Хортицький», дитячих 

мистецьких шкіл проведено 63 культурно-розважальних заходи, які відвідало 

понад 100 тис. мешканців. 

Упродовж 2019 року відбулося 12 загальноміських заходів до 

загальнодержавних свят і пам’ятних дат та 7 спільних заходів із громадськими 

організаціями. Відвідувачами заходів стали понад 700 тис. мешканців та 

гостей міста. 

Міськими бібліотечними закладами в рамках міського проєкту «Територія 

культурного розвитку» проведено 26 тематично-розважальних заходів у всіх 

районах міста, які відвідало майже 7 тис. дітей та їх батьків. 

 У м.Запоріжжі здійснюють діяльність 60 закладів культури та туризму, в 

т.ч.: 37 міських бібліотечних закладів, 13 мистецьких шкіл, 2 муніципальних 

театри, міський центр народної творчості та культурно-освітньої роботи 

«Народний дім», 5 комунальних палаців культури, кіноконцертний зал 

ім.Довженка та Туристичний інформаційний центр.  Станом на 01.01.2020 

чисельність працівників підвідомчих закладів культури становила 1270 осіб.  

Мистецькі школи відвідують майже 6,0 тис. учнів, охоплення дітей цим 

видом позашкільної освіти складає 9,2% від загального числа учнів, які 

навчаються в загальноосвітніх школах.  

У 5-ти палацах культури працюють 128 клубних формувань, в яких 

займаються 4,0 тис. постійних учасників. 

З метою забезпечення змістовного дозвілля мешканців міста в 

комунальних палацах культури в 2019 році відбулося 1300 заходів, з них для 

дітей – 694, які відвідало понад 460,0 тис.осіб. 

У кіноконцертному залі ім.О.Довженка упродовж 2019 року відбувся 

7731 кіносеанс, що на 6% більше, ніж у 2018 році. Кількість глядачів 

становила 84,2 тис.осіб. проти 95,8 тис.осіб у 2018 році.  

У 2019 році доходи від основної діяльності по галузі склали              

19486,8 тис.грн., що на 10,2% більше, ніж торік.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департаментом культури разом із підвідомчими закладами направлено 

58 культурних проєктів для участі в конкурсах, які проводять донорські 

 
Доходи від платних послуг, тис.грн. 

Заклади 2017 2018 2019 

Клубні заклади 
1193,0 2627,3 2257,6 

Мистецькі школи  3848,9 9494,0 11264,4 

Кіноконцертний зал ім. .Довженка 2745,2 5043,2 5215,7 

Бібліотеки 10,4 13,9 7,3 

Театри 309,5 508,1 741,8 

Разом 8107,0 17686,5 19486,8 
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організації-грантодавці (Український культурний фонд, ПАТ «Запоріжсталь» 

«Ми – це місто», громадський бюджет м.Запоріжжя), з них 9 перемогли із 

загальним фінансуванням 1209,9 тис.грн. 

На капітальні видатки по галузі спрямовано 9,6 млн.грн. За рахунок 

коштів бюджету розвитку (8,6 млн.грн.), поповнено книжковий фонд (майже 

на 6,2 тис.примірників) - 1,0 млн.грн., придбано комп’ютерну та оргтехніку, 

звукову апаратуру та інше обладнання - 0,8 млн.грн.; виконано капітальні 

ремонти - 6,8 млн.грн. Завершено капітальний ремонт приміщення бібліотеки-

філії №2 ЦБС для дорослого населення, виготовлено проєктну документацію 

для ремонту трьох бібліотек-філій та коригування проєктної документації для 

ремонту в трьох палацах культури («Титан», «Хортицький», «Орбіта»). 

За власні кошти розроблено проєктно-кошторисну документацію на 

капітальний ремонт дитячої школи мистецтв №3, дитячої музичної школи №8, 

№1 та ПК «Заводський». 

Загальна сума видатків на здійснення поточних ремонтів по 9 об'єктах  

склала 1054,9 тис.грн. 

Для поліпшення матеріально-технічної бази підвідомчих закладів 

культури придбано комп’ютерну техніку, проєктори мультимедійні, цифрове 

фортепіано, звукову апаратуру, кондиціонери, музичні інструменти тощо за 

кошти з різних джерел на загальну суму 5520,1 тис.грн. 

 Задля збереження пам’яток історії та культури упродовж 2019 року 

завершено 2-й етап завдання із занесення Шостого селища до попереднього 

списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; під час археологічних розкопок 

виявлено залишки укріплень пам’ятки історії місцевого значення «Вали та 

рови Олександрівської фортеці»; затверджено проєкти зон охорони на                   

4 пам’ятки культурної спадщини; проведено технічний огляд та підготовлено 

для укладення 6 охоронних договорів на пам’ятки Національного заповідника 

«Хортиця»; розпочато проєкт «Музей історії архітектури Олександрівська- 

Запоріжжя». 

 

Туристично-рекреаційна галузь  

 У звітному періоді проводилася активна робота щодо формування 

позитивного іміджу м.Запоріжжя в сфері туризму на зовнішньому та 

внутрішньому туристичному ринках. Як наслідок, збільшено кількість 

суб’єктів туристичної діяльності, які реалізують туристичні продукти та 

забезпечують промоцію туристично-привабливих об’єктів і подій у міст. 

Туристичний потенціал міста презентовано на 25-ій міжнародній 

виставці «Uitt-2019» у м.Києві. 

 У 2019 році розроблено власний туристичний продукт – індустріальна 

екскурсія до найпотужнішого підприємства регіону ПАТ «Запоріжсталь»: 

«Steel’ne misto «Z» (проведено 40 екскурсій,  кількість екскурсантів становила 

400 осіб, з них 67 – іноземців).  

 На цей час КП «Туристичний інформаційний центр» пропонує                       

36 оновлених туристичних продуктів різного напряму для повноцінного 

задоволення потреб та орієнтованих на різні цільові аудиторії. 
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Упродовж року в місті проведено низку загальноміських заходів, серед 

яких: джазовий фестиваль «Zaporizhzhia Jazzy 2019», музичний фестивальний 

«Khortytsia Freedom», Туристичний Бізнес Форум. 

Для зручності жителів та гостей міста на базі комунального 

підприємства «Туристичний інформаційний центр» організовано продаж 

квитків на популярні події, що відбуваються в місті. 

 Значно збільшилися надходження від сплати туристичного збору, які за 

2019 рік становили 2536,79 тис.грн. проти 623,96 тис.грн. у 2018 році. 

 
 

Фізична культура і спорт  

На розвиток галузі «Фізична культура та спорт» у 2019 році з бюджету 

міста спрямовано 101,06 млн.грн., що становить 99,9% до річного плану та на 

3,4% більше, ніж торік. З них на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

(ДЮСШ), комунальних установ та підприємств підпорядкованих 

департаменту спорту сім’ї та молоді - 98,50 млн.грн. 

У звітному періоді робота галузі спрямовувалася на розширення мережі 

спортивних секцій та залучення якомога більше мешканців міста до 

регулярних занять фізичною культурою і спортом. 

За рахунок бюджету міста утримується 20 дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, у яких функціонує 38  відділень з 29 видів спорту (21 - олімпійські, 8 - не 

олімпійські). У спортивних закладах займається 6787 дітей та підлітків (у т.ч. 

148 дітей пільгової категорії), що на 5,0% менше, ніж у 2018 році (через 

зменшенням кількості груп початкової підготовки).  

За 2019 рік проведено 16 Всеукраїнських турнірів, 176 міських та 

районних спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів з усіма 

верствами населення, в яких взяло участь 16799 осіб, з них  14279 діти та 

підлітки. Зокрема, проведено турніри з настільного тенісу, боксу, гирьового 

спорту, волейболу серед дівчат, легкої атлетики «Козацька Хортиця», 

гандболу; 23 Міжнародний фестиваль бойових мистецтв «Запорізький Спас»; 

парусна регата на призи Героя України В.А.Сацького; Міжнародні змагання 

«Кубок Хортиці» з триатлону; Всеукраїнські змагання зі спортивного танцю 

«Осіння мозаїка»; Запорізький напівмарафон «3rd Zaporizhstal Half Marathon»; 

велоперегони «Стальний кубок»; марафон «Нова Пошта»; масовий заплив 

через р.Дніпро «Рівермен 2019» тощо. 

З метою підготовки юних спортсменів до змагань проведено                         

280 навчально-тренувальних зборів, 1719 вихованців направлено у 
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відрядження для участі в чемпіонатах, першостях області та України, 

фінансування заходів склало 7,49 млн.грн.  

У 2019 році вихованці міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

вибороли 3078 нагород різного ґатунку в індивідуальному та командному 

заліках (на 239 од. більше, ніж торік), з яких 1024 - золотих, 888 - срібних, 

1166 - бронзових.  
Спортивні досягнення вихованців ДЮСШ у 2019 році 

 
За звітний період присвоєно 1113 спортивних розрядів: 279 особам -  

кандидат у майстри спорту;  361 особі - І розряд; 473 особам - масові спортивні 

розряди. 

У рамках реалізації Міської програми матеріальної підтримки молоді                 

17 запорізьким спортсменам- кандидатам на участь у ХХХІІ олімпійських 

іграх у м.Токіо (Японія) надано підтримку на загальну суму 485,00 тис.грн. 

Для покращення роботи спортивних закладів розпочато реконструкцію 

душових та роздягалень басейну «Салют». Вартість робіт складає                         

2757,41 тис.грн., з яких освоєно 2148,30 тис.грн.  

Здійснено поточні ремонти в приміщеннях ДЮСШ №6, ДЮСШ №10, 

ДЮСШ «Україна», ДЮСШ «Хвиля» на загальну суму 500,0 тис.грн. 

За рахунок міського бюджету та коштів депутатського фонду придбано 

спортивний інвентар та спортивну форму на 2024,72 тис.грн. З метою 

дотримання норм техніки безпеки та надання первинної медичної допомоги 

оновлено медичні аптечки на загальну суму  20,95 тис.грн. 

 

Соціальне забезпечення  

Зайнятість населення та заробітна плата* 

 Робота служби зайнятості спрямовувалася на зниження обсягів 

зареєстрованого безробіття. 

Упродовж 2019 року в Запорізькому міському центрі зайнятості 

зареєструвався 9141 безробітний, а з урахуванням осіб, які перебували на 

обліку станом на 01.01.2019, їх загальна чисельність становила 13524 осіб, що 

на 2030 осіб менше, ніж торік. 

На кінець 2019 року на обліку в міському центрі зайнятості перебувало   

3805 осіб,  з яких  3107 - отримували допомогу по безробіттю. 

 Збільшився рівень охоплення активними програмами сприяння 

зайнятості населення, який становив 48,5% проти з 45,5% у 2018 році. Всього 

цими програмами було охоплено 6556 безробітних. 
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Рівень працевлаштування на кінець звітного періоду склав 36,2%,              

4901 особа, яка мала статус безробітного, знайшла робоче місце за сприянням 

міської служби зайнятості. 

 

 
 

Станом на 01.01.2020 навантаження на одне вільне робоче місце склало      

6 осіб проти 9 осіб станом на 01.01.2019, наявність вільних робочих місць -  

595 од,. що на 117 од. більше, ніж на 01.01.2019. 

Упродовж 2019 року 44 підприємства, організації, установи міста надали 

прогнозні дані щодо масового вивільнення працівників з ініціативи 

роботодавця на 5779 осіб. 

У звітному періоді Запорізьким міським центром зайнятості прийнято         

109 рішень про компенсацію роботодавцям фактичних витрат у розмірі 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 

безробітних, працевлаштованих на нові робочі місця. 

Для організації підприємницької діяльності одноразову допомогу 

отримали 58 осіб з числа зареєстрованих безробітних, що на 31 особу більше, 

ніж торік. На виконання громадських робіт направлено 456 безробітних 

громадян, на інші роботи тимчасового характеру - 500 осіб (за рахунок коштів 

підприємств).  

Обсяг фінансування заходів Програми щодо організації та проведення 

громадських робіт у 2019 році становив 2159,52 тис.грн.,  у т.ч. з бюджету 

міста - 1079,76 тис.грн., за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття - 1079,76 тис.грн.  

Тривала робота щодо створення сучасної, адаптованої до потреб 

суспільства, державної системи професійної орієнтації населення. Всього за 

рік послуги з професійної орієнтації отримали 52704 особи, з них                      

13094 зареєстровані безробітні, 4694 громадянина, які мають додаткові 

гарантії в сприянні працевлаштуванню (у т.ч. особи з інвалідністю),                   

16524 - учня загальноосвітніх шкіл міста. Усього надано                             

101397 профорієнтаційних послуг, з яких  71831 – профінформаційна,               

29063 – профконсультаційних та 503 послуги  з профвідбору. 

З метою забезпечення підвищення професійного рівня та 

конкурентоспроможності економічно активного населення за направленням 

міської служби зайнятості упродовж 2019 року навчалися  699 безробітних, що 
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складає 5,2% від загальної кількості зареєстрованих безробітних та на 37 осіб 

більше, ніж торік. Із 661 особи, яка пройшла профнавчання, 627 - 

працевлаштовано в звітному періоді.   

Відповідно до діючого законодавства служба зайнятості пропонує 

громадянам (крім зареєстрованих безробітних) отримати ваучер на навчання, 

який допоможе опанувати нову професію або спеціальність, удосконалити 

знання та вміння. У 2019 році 45 осіб старше 45 років отримали такі ваучери.  

У 2019 році до Запорізького міського центру зайнятості звернулися:  

- 275 вимушено переміщених осіб, з яких 203 - отримали статус безробітного,   

127 - призначено виплату допомоги по безробіттю,  79 - працевлаштовано,        

10 - залучено до професійного навчання та після працевлаштовано, 5 - брали 

участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру. 

Прийнято 24 рішення про компенсацію витрат роботодавця на оплату праці в 

розмірі фактичних витрат внутрішньо переміщених осіб, прийнятих за 

направленням Запорізького міського центру зайнятості;  

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

АТО, з них  459 - набули статусу безробітного, 421 - отримали допомогу по 

безробіттю, 139 – працевлаштовано (у т.ч. 11 – отримали одноразову допомогу 

по безробіттю для відкриття власної справи), 18 - пройшли професійне 

навчання (17 осіб працевлаштовано після профнавчання), 26 - направлено на 

громадські та інші роботи тимчасового характеру. 

Наявність заборгованості із виплати заробітної плати на сьогодні 

залишається гострою проблемою на окремих підприємствах, установах та 

організаціях міста. 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 

01.01.2020 склала 83,98 млн.грн. на 23 суб’єктах господарювання всіх форм 

власності (державний сектор - 33,9 млн.грн., недержавний сектор -                      

50,1 млн.грн.). У порівнянні з початком 2019 року вона зменшилася на               

36,44 млн.грн., або на 30,3%.  

За категоріями боржників заборгованість розподіляється наступним 

чином: 9 діючих (економічно активних) підприємств із сумою заборгованості 

– 32,0 млн.грн.; 6 підприємств, які перебувають в стадії банкрутства -                

47,6 млн.грн.; 3 економічно неактивних підприємства - 4,4 млн.грн.   

Упродовж 2019 року борги державного сектору економіки зменшилися в 

2,7 рази, з 92,5 млн.грн до 33,9 млн.грн. Найбільшими боржниками 

залишаються наступні підприємства: ЗДП «Кремнійполімер» (15,1 млн.грн.), 

ЗДП «Радіоприлад» (10,91 млн.грн.). 

Серед боржників недержавного сектору економіки найбільший обсяг 

заборгованості припадає на: ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» 

- 30,09 млн.грн.;  ЗВО «Класичний приватний університет» -11,41 млн.грн.,  

АТ «Запорізький алюмінієвий комбінат» - 1,5 млн.грн., ТОВ «Керуюча 

компанія «Наш дім Запоріжжя» – 352,0 тис.грн.  

Негативний вплив на загальну динаміку погашення заборгованості 

мають підприємства-банкрути, які юридично зареєстровані в м.Запоріжжі, а 

виробнича діяльність, виробничі потужності, та працівники, яким заборговано 

виплату заробітної плати знаходяться в інших містах України, зокрема:             

ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» (м.Львів),                          
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ПрАТ «Інтермікро Дельта» (м.Дніпро). Загальна сума заборгованості цих 

підприємств, станом на 01.01.2020 становить 34,64  млн.грн. або 41,2% від 

загальної суми заборгованості. 

Слід зазначити, що на цей час відсутня прострочена заборгованість із 

виплати заробітної плати в бюджетних установах, які фінансуються за рахунок 

бюджету міста. 

У рамках проведення колективно-договірної компанії на території міста 

проводилася роз’яснювальна робота серед представників профспілкових 

організацій та роботодавців щодо порядку проведення колективних 

переговорів, змісту колективного договору, дотримання умов територіальної 

та галузевих угод, збереження та створення нових робочих місць, додержання 

мінімальних гарантій в оплаті праці, ліквідації «тіньової зайнятості» тощо. 

Станом на 01.01.2020 на підприємствах, в організаціях та установах 

міста укладено та зареєстровано 2253 колективних договори, змін та 

доповнень до них, у тому числі -  428 з початку року.  

З метою здійснення контролю за станом погашення існуючої та 

попередження виникнення нової заборгованості із заробітної плати 

спеціалістами управління щотижня здійснюється моніторинг стану своєчасної 

виплати заробітної плати в розрізі підприємств, установ і організацій міста.  

Упродовж 2019 року проведено 12 засідань міської, 81 засідання 

районних комісій та 81 засідання районних робочих груп з питань 

забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати 

праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної 

плати, на яких заслухано 372 керівника підприємств-боржників із виплати 

заробітної плати, зі сплати єдиного соціального внеску та платежів до 

Пенсійного фонду України та підприємств-мінімізаторів заробітної плати. 

Всього в 2019 році складено (оновлено) 18 графіків погашення 

заборгованості (Філія «Запорізький державний обласний навчально – курсовий 

комбінат УДП «Укрінтеравтосервіс», Класичний приватний університет,            

ДП «Запорізький облавтодор», ПАТ «Інститут Титану»). Питання виконання 

графіків знаходиться на постійному контролі управління, міської та районних 

комісій.  

Проведено 44 особисті зустрічі з керівниками підприємств-боржників та 

підприємств-мінімізаторів заробітної плати (ДП «Запорізький облавтодор», 

ДП Радіоприлад, ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач»,                          

ЗДП «Кремнійполімер», ТОВ «Турбо-К», ТОВ «Комунтех», ПАТ «Інститут 

Титану» тощо), яким наголошувалося про необхідність погашення 

заборгованості із заробітної плати, додержання мінімальних гарантій в оплаті 

праці та попереджалося про можливу дисциплінарну, адміністративну, 

кримінальну відповідальність у разі порушення законодавства про працю.  

Завдяки вжитим спільним заходам, упродовж 2019 року 

підприємствами-боржниками міста погашено заборгованість із заробітної 

плати на загальну суму 96,17 млн.грн. (з наростаючими підсумком). 

Рівень середньомісячної заробітної плати в м.Запоріжжі один з 

найвищих серед обласних центрів України (місто посідає 2 місце після Києва). 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  

м.Запоріжжя за 2019 рік в порівнянні з 2018 роком збільшилася на 18,0% та 
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становила 10924,48 грн. Середній розмір заробітної плати в 2,6 рази 

перевищує рівень мінімальної заробітної плати (4173,0 грн.) та в 5,2 рази 

прожитковий мінімум для працездатної особи  (2102,00 грн.). Показник по 

м.Запоріжжю на 4,2% більше, ніж по Запорізькій області та на 4,1% - ніж по 

Україні. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  

м.Запоріжжя за ІV квартал 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 

2018 року збільшилася на 14,9% та становила 11511,44 грн. 

Рівень заробітної плати по м.Запоріжжю за ІV квартал 2019 року 

перевищує відповідний показник обласних центрів південно-східного регіону: 

Дніпра - на 1,6%, Миколаєва - на 3,5%, Одеси – на 11,5%; Харкова - на -15,3%.  

 

Охорона праці  

Для забезпечення роботодавців і працівників інформацією щодо 

ефективних засобів дотримання трудового законодавства, в частині охорони 

праці та запобігання можливим її порушенням управлінням з питань праці 

міської ради розроблено та затверджено «Комплексні заходи щодо поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2018 - 2019 роки» 

на 45 підприємствах міста. Стан виконання цих заходів знаходиться на 

постійному контролі.   

У рамках виконання розпорядження міського голови «Про реалізацію 

державної політики в галузі охорони праці» управлінням проводиться аналіз 

стану щодо функціонування системи управління охороною праці на  

підприємствах комунальної форми власності міста. Так, упродовж 2019 року 

здійснено аналіз стану функціонування системи охорони праці установ  галузі 

охорони здоров’я, освіти та культури (всього 325 установ та організацій міста). 

Надається консультативна та методична допомога  з питань охорони праці. 

Під час проведення повідомної реєстрації колективних договорів 

підприємств, установ та організацій м.Запоріжжя, постійно надаються 

рекомендації стосовно положень з питань охорони праці. Так, у звітному 

періоді надано 35 рекомендацій з відповідних питань. 

З метою привернення уваги громадськості щодо забезпечення 

ефективної реалізації прав працівників на безпечні та здорові умови праці 

проведено заходи до Дня охорони праці на підприємствах міста, як складової 

профілактики виробничого травматизму. 
 

Соціальний захист 

Головними пріоритетами в соціальній сфері залишаються створення 

комфортних умов для громадян, зменшення часу обслуговування, отримання 

необхідної інформації в онлайн режимі, своєчасне отримання соціальної 

допомоги та послуг. 

У 2019 році розпочато монетизацію різних видів соціальної підтримки 

громадян, що значно посилює адресність її надання. Набули чинності 

нормативні акти, якими запроваджено нові функції, загалом 14 нових 

напрямків роботи.  
Станом на 01.01.2020 на обліку в управліннях соціального захисту 

населення знаходилося понад 200 тис. пільговиків. Майже 60,5 тис. 
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домогосподарств користуються програмою житлових субсидій. Близько 38 

тис. сімей отримують різні види державної соціальної допомоги. Засобами 

реабілітації забезпечено 3,5 тис. осіб з інвалідністю, санаторно-курортним 

лікуванням -  1,2 тис. осіб. 

Постійно удосконалюється система обслуговування мешканців міста. 

Успішно працюють електронна система управління чергою та програмні 

комплекси «Електронна заява та декларація», «Електронний архів»,  
«Електронний документообіг», виїзні прийоми мобільного соціального офісу. 

На сайті Запорізької міської ради підтримується в актуальному стані 

створений Електронний реєстр соціальних послуг. Всі управління соціального 

захисту населення міської ради по районах міста мають власні сайти, на яких 

висвітлюється актуальна інформація з питань соціального захисту населення, 

запроваджено попередній запис на прийом та ІР-телефонія (багатоканальний 

телефонний зв'язок з функцією надання консультацій з різних питань без 

залучення спеціалістів). Широко використовується в управліннях он-лайн 

консультування за допомогою скайп зв’язку. У 2019 році 598 мешканців міста 

отримали консультації не виходячи з дому. 

За 2019 рік здійснено 209 виїзних прийомів мобільного соціального 

офісу, де проконсультовано майже 4000 громадян та прийнято 1495 заяв 

мешканців міста з використанням мобільних кейсів з комп’ютерною та 

оргтехнікою, отриманих в рамках співпраці з Німецьким товариством 

міжнародного співробітництва GIZ. 

В управліннях у 2019 році запроваджено Реєстр учасників 

антитерористичної операції», який узагальнює потреби учасників АТО, ОСС 

та дає можливість своєчасно на них реагувати. 

Впроваджено в роботу електронний реєстр внутрішньо переміщених осіб, 

електронний журнал обліку звернень осіб з інвалідністю для забезпечення 

засобами реабілітації тощо.  

У місті реалізується Міська комплексна програма соціального захисту 

населення, заходи якої спрямовані на підвищення рівня соціального захисту 

малозабезпечених та непрацездатних громадян: дітей, осіб з інвалідністю, 

пенсіонерів, ветеранів; інших категорій громадян, створення умов для надання 

якісних соціальних послуг. 

На виконання завдань цієї Програми в 2019 році спрямовано                         

61,11 млн.грн., що становить 99,7% до річного плану (61,31 млн.грн.), надано 

різного виду матеріальну допомогу 18203 громадянам з числа дітей, осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці та інших категорій населення.  

За особистими зверненнями до управління соціального захисту 

населення міської ради 7933 громадянина отримало матеріальну допомогу на 

лікування або проживання на загальну суму 10,85 млн.грн. 

Проведено 30 адресних цільових виплат окремим категоріям громадян. 

Зокрема, в 2019 році збільшено розмір одноразової адресної цільової допомоги 

членам сімей загиблих військовослужбовців в локальних війнах; у зоні АТО; у 

мирний час до 8,0 тис.грн.; неповнолітнім дітям, які мають статус члена сім’ї 

загиблого в АТО та особам з інвалідністю з дитинства, батьки яких загинули в 

локальних війнах - до 12,0 тис.грн.; дітям з інвалідністю, хворим на онкологію 

- до 10,0 тис.грн. 
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Учасники бойових дій в АТО, ООС отримали по 3,0 тис.грн., багатодітні 

родини, які виховують 5 та більше дітей по 2,5 тис.грн.; ветерани-визволителі - 

3,6 тис.грн.; особи з інвалідністю, які проходять гемодіаліз - 2,18 тис.грн., інші 

категорії - 1,0 тис.грн.  

Адресну допомогу на часткове відшкодування витрат на житлово-

комунальні послуги надано 19 сім’ям, які виховують двох дітей з інвалідністю. 

Всього адресну цільову допомогу отримав 6941 мешканець міста, на 

загальну суму 11,53 млн.грн.  

Матеріальну винагороду надано 26 почесним громадянам міста. 

Забезпечено фінансову підтримку 5 міських та 16 районних громадських 

об’єднань ветеранів. 

Забезпечено безкоштовним проїздом в трамваях, тролейбусах та 

автобусах ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» одного з батьків 669 багатодітних 

сімей. 

Проведено компенсацію за пільгові перевезення автотранспортом на 

суму 2,39 млн.грн., водним транспортом на - 2,73 млн.грн., залізничним 

транспортом на - 8,20 млн.грн.  

На надання пільг на послуги зв’язку та інших пільг мешканцям міста 

спрямовано 4,78 млн.грн. 

Через структурні підрозділи Запорізького міського територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2019 році 

надано соціальні послугу понад 4,5 тис. осіб, які потребували сторонньої 

допомоги. 

У 2019 році відкрито відділення комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю Вознесенівського району за адресою пр.Соборний, 182а.  

На відшкодування витрат закладам за тимчасове перебування                   

244 внутрішньо переміщених осіб спрямовано 1085,01 тис.грн.  

За рахунок коштів бюджету міста забезпечено виплату компенсації             

1700 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 (далі-Центр) постійно надаються соціальні послуги особам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги. Соціальним супроводом Центру охоплено 127 сімей/осіб, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, та 238 сімей, в яких виховуються 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. В пологових 

будинках та обласному перинатальному центрі попереджено потрапляння в 

інтернатні заклади 234 новонароджених дитини.  

У 2019 році за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України 

проведено виплату грошової компенсації на придбання житла 30 дітям-

сиротам на загальну суму 16,35 млн.грн. 

Витрати на оформлення права власності на житло покладено на місцеві 

бюджети. Так, за 3 придбаних у 2019 році квартири з бюджету міста проведено 

виплату одноразової адресної грошової допомоги на оформлення права 

власності на загальну суму 32,54 тис.грн. 
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Підтримка сім’ї, молоді та дітей 

У місті діє Програма фінансування заходів з питань сім’ї та молоді на 

2019-2021 роки, на реалізацію якої в 2019 році спрямовано 2734,6 тис.грн. 

Упродовж звітного періоду проведено 49 заходів, спрямованих на 

підтримку сімей, дітей та молоді міста, в яких взяло участь 81085 осіб у т.ч.:  

- 22 заходи (із залученням 25520 осіб), спрямованих на створення умов та 

сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської 

та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва; 

- 7 заходів (13450 осіб), спрямованих на популяризацію та утвердження 

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

- 9 заходів (22635 осіб), спрямованих на розвиток громадської активності 

молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з 

молодіжними, студентськими громадськими організаціями; 

- 11 заходів (19470 осіб), спрямованих на створення умов для всебічного 

розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста. 

Серед проведених заходів слід відзначити Міський Чемпіонат з гри 

«Що? Де? Коли?», фестиваль вуличного мистецтва «Кольорове місто», міські 

заходи «Урбан фестиваль» та «Спрінг-фест», «Шоу водних видів спорту», 

сімейне свято «Фестиваль сім’ї», фестивалі «Пляжний Бум» та «ZobiFest», 

наймасштабніше спортивне шоу «Запорізький спорт - будемо знайомі!», 

Молодіжний форум 2019 з загальної теми «Погляд у ХХІІ сторіччя», 

новорічний захід «WINTER UNITED PARTY» тощо. 

У місті реалізується програма підтримки обдарованої молоді, в рамках 

якої 630 осіб з числа молодих вчених, студентів закладів вищої освіти, учнів 

закладів професійно-технічної освіти, вихованців ДЮСШ, учнів шкіл 

естетичного виховання, спортсменів, представників учнівської та студентської 

молоді  отримали матеріальну підтримку на загальну суму 3347,4 тис.грн. 

Продовжується реалізація Цільової комплексної програми забезпечення 

молоді м.Запоріжжя житлом на надання пільгового довгострокового кредиту 

громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. У рамках 

цієї програми 19 молодих запорізьких сімей поліпшити житлові умови шляхом 

отримання пільгових довготермінових кредитів на загальну суму                 

12669,6 тис.грн. У 2018 році надано 16 пільгових довготермінових кредитів на  

9861,97 тис.грн. На витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 

пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла в звітному періоді з бюджету міста 

виділено 247,0 тис.грн.  

На обліку в службі у справах дітей міської ради наприкінці 2019 року 

перебувала 1641 дитина різних категорій, з ними та їх батьками постійно 

проводилася профілактична робота, надавалися консультації з питань 

соціального захисту їх прав та інтересів. 

Упродовж року проведено обстеження матеріально-побутових умов 

проживання 3918 сімей та виявлено 192 дитини, які опинилися в складних 

життєвих обставинах.  

Проведено 1006 рейдів з виявлення дітей, що бродяжать, жебракують, 

самовільно залишають сім’ю та учбові заклади, під час яких вилучено            
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121 неповнолітнього, з них: 66 дітей влаштовано до притулку, 52 - до 

лікарняних закладів, 3 - повернуто батькам.   

З метою першочергового забезпечення права дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на сімейне виховання до сімейних 

форм улаштовано 212 дітей проти 169 у 2018 році. З них  48 дітей усиновлено, 

над 143 - встановлено опіку, 21 - влаштовано в прийомні сім’ї та ДБСТ. 
Всього сімейними формами виховання охоплено 959 дітей або 90,0% 

(проти 87,2% у 2018 році) від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (1070 дітей). 

Упродовж 2019 року створено 1 нову прийомну сім’ю з улаштуванням        

1 дитини; взято на облік (у зв’язку з переїздом) 1 прийомну сім’ю, на 

вихованні якої перебуває 3 дитини та 1 дитячий будинок сімейного типу, на 

вихованні якого перебуває 6 дітей. Поповнено 4 дитячих будинки сімейного 

типу з улаштуванням 8 дітей; створено 1 дитячий будинок сімейного типу з 

улаштуванням 6 дітей. 

 У 2019 році розпочато реалізацію міської програми «Діти Запоріжжя», за 

допомогою якої виконуються завдання служби (управління) у справах дітей: 

соціальний захист дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах та 

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування. На виконання завдань даної Програми в 2019 році з 

бюджету міста використано 1610,35 тис.грн. Кошти спрямовано на: проведення 

фестивалю «Країна дитячих талантів», конкурсу «Кращий опікун року», 

міського урочистого заходу «Країна «Щасливе дитинство» до Дня захисту 

дітей, в рамках якого 15 дітей пільгових категорій отримали цінні подарунки 

(мобільні телефони, велосипеди, портативні колонки, роликові ковзани, 

комп’ютерні крісла), виплату одноразової адресної цільової допомоги в сумі 

2,0 тис.грн. 37 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування 

випускникам шкіл для придбання одягу та взуття; придбання шкільних 

портфелів з набором канцелярського приладдя 75 першокласникам пільгової 

категорії, привітання та подарунки до Дня Святого Миколая тощо. 

Відбулося відкриття КЗ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей 

«Затишна домівка», він має два структурних підрозділи: відділення для 

матерів з дітьми, яке розраховано на 9 сімей (27 осіб) та соціальну квартиру на 

12 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі 

мешканці цього закладу отримують харчування впродовж перших 90 днів. 

За 2019 рік в Центрі перебувало 20 сімей (53 особи), з них  33 - діти. 

Загальна сума на утримання та функціонування закладу склала                       

3569,91 тис.грн., з них 227,20 тис.грн. - на харчування. 

Від депутатів міської та обласної рад «Затишна домівка» отримала 

суттєву підтримку, за рахунок чого придбано спеціальне обладнання для 

ігрової кімнати, створено власний сайт та придбано додаткове обладнання 

(комп’ютери, меблі) для функціонування закладу.   

У 2019 році Центр виграв в конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це 

місто» грант на суму 85,0 тис.грн. для створення спортивно-ігрового 

майданчику на території.  
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Природокористування та безпека життєдіяльності людини 

Охорона навколишнього природного середовища 

З метою поліпшення стану складових довкілля та підвищення рівня 

суспільної екологічної свідомості діє Програма «Про фінансування 

природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень». 

У 2019 році до міського фонду охорони навколишнього природного 

середовища надійшло 25 028,01 тис.грн., у т.ч. 24 721,25 тис.грн. екологічного 

податку та 306,76 тис.грн. - надходження грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням природоохоронного законодавства. План по 

надходженнях виконано н 107,1%. З урахуванням невикористаних залишків 

минулих років у сумі 11058,651 тис.грн. загальна сума коштів фонду 

становила 36086,66 тис.грн. 

Упродовж 2019 року екологічні надходження в сумі 32 260,78 тис.грн. 

спрямовано на виконання робіт за наступними напрямками: 

Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості:  

- на заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного 

середовища, підвищення екологічної свідомості населення - 1076,84 тис.грн. 

Кошти спрямовано на проведення 3-го спеціалізованого міжнародного 

Запорізького екологічного форуму «Еко Форум – 2019», фотовиставки-

конкурсу «Іншої землі у нас не буде, нам треба нашу зберегти», випуск 

щомісячного безкоштовного додатку до газети «Запорозька Січ»-«Запоріжжя 

екологічне».  

Поліпшення стану водних об'єктів: 

- «Реконструкція напірного колектору каналізації d=200 мм від КНС-34 до 

напірного колектору d=400 мм ПАТ «Укрграфіт» по вул.Північне шосе». Сума 

фінансування склала 1 955,74 тис.грн.; 

- «Реконструкція напірного каналізаційного колектору  КНС-24 від 

вул.Істоміна-Калиновій до камери гасіння по вул.Новгородська (ділянка від 

вул.Калиновій до вул.Калнишевського)». Сума фінансування  985,82 тис.грн. 

Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття: 

- завершено роботи по об’єкту  «Ландшафний парк вздовж Прибрежної 

магістралі нове будівництво». Сума фінансування  604,664 тис.грн. 

- виконано озеленення території ботанічного саду (793,497 тис.грн.) та 

здійснено реконструкцію теплиць з заміною несучих конструкцій зі склінням 

на суму 12 598,431 тис.грн. 
На заходи з озеленення міста спрямовано 4 860,794 тис.грн. Зокрема, 

висаджено понад 3,3 тис. зелених насаджень та виконано гідропосів на площі 

понад 7,3 тис.кв.м. 

Проведено стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми 

комплексного озеленення м.Запоріжжя на 2019-2029 роки «Зелене місто» за 

85,00 тис.грн.  

 

Техногенна безпека  

У місті реалізується Міська цільова програма запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організації 

рятування на водах, на виконання заходів якої в 2019 році освоєно                  

17768,44 тис.грн. (100,0% до річного плану). Зокрема, кошти спрямовано на: 
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створення матеріального резерву міста - 288,12 тис.грн., заходи із запобігання і 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха -                

7960,30 тис.грн., заходи з організації рятування на водах - 9520,02 тис.грн.  

 

Результати проведеної роботи за 2018- 2019 роки 

№ 
з/п 

Заходи 2018 рік (факт) 2019 рік 
(план) 

2019 рік (факт) 

1 Поповнення матеріального 
резерву міста – закупівля 

палива (бензин та дизельне 
пальне) 

10,35 тис.л 9,650 тис.л 11,190 тис.л 

2 Паводки та підтоплення 10 - 2 

3 Проведення поточної 
демеркурізації 

14  
разів 

15  
разів 

12 разів - оброблено 
68 м.кв. приміщень 

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

883 845 734 

. Запобігання можливої 
загибелі людей 

154 150 183 

6 Надання допомоги на воді 260 300 169 

7 Обстежено акваторій 
пляжів, інших місць 
масового відпочинку 

100 тис.м2 100 тис.м2 100 тис.м2 

У звітному періоді спеціалісти аварійно-рятувальної служби виконували 

808 різних аварійно-рятувальних робіт, з них: роботи пов’язані з хімічно-

небезпечними речовинами (витік дизельного пального з цистерни) – 1 раз, 

проведення демеркурізації - 12 разів (зібрали 24 гр ртуті), аварійно-рятувальні 

роботи з попередження загибелі та травматизму населення в побуті – 734 разів 

(в т. ч. підтоплення – 2 рази, дорожньо-транспортні пригоди – 2 рази), інші 

виклики (валка та розкряжування аварійних дерев, показові виступи 

внавчальних закладах тощо) – 61 раз.  

Упродовж року рятувальники служби попередили можливу загибель               

183 людей. 

Рятувальники рятувально-водолазної служби здійснили 2007 виходів на 

плавзасобах (врятували 169 осіб та підняли з води 17 осіб) та 616 піших 

патрулів. Виконано очистку водної акваторії пляжів та зон відпочинку 

загальною площею 100,0 тис.кв.м. 

 
* Інформацію підготовлено на підставі даних Головного управління статистики у 

Запорізькій області 



 

Додаток 1 
до інформації про виконання 
Програми економічного і соціального 
розвитку м.Запоріжжя на 2019 рік за 
підсумками 2019 року 

 
Основні показники  розвитку м.Запоріжжя за 2019 рік 

Показники 
Од. 

виміру 
Факт 

2018 рік 
План на 
2019 р. 

Факт за 
2019 р. 

% до 2018 
року 

% до плану 
на 2019 р. 

Розвиток основних сфер економічної діяльності       

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - 
всього 

млн.грн. 
157 113,8 189 015,4 136 555,4 86,9 72,2 

Обсяг реалізованої промислової продукції  у розрахунку на 
душу населення 

тис.грн. 
210,0 259,1 184,0 87,6 71,0 

Показники рівня життя        
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  грн. 9256,46 11290,0 10924,48 118,0 96,8 

Фонд оплати праці штатних працівників млн.грн. 24860,22 30560,0 28693,62 115,4 94,0 

Населення та ринок праці       
Середньорічна чисельність наявного населення   тис.осіб 738,728 729,5 731,922 99,1 100,3 

Кількість зареєстрованих безробітних громадян 
на кінець року осіб 4 377 4 330 3 805 87 87, 9  

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність       

Обсяг зовнішньоторговельного обігу товарів, всього 
млн.дол.

США 
4425,8 4801,6 3846,3 86,9 80,1 

обсяг експорту товарів  
млн.дол.

США 
2949,2 3375,4 2572,1 87,2 76,2 

обсяг імпорту товарів 
млн.дол.

США 
1476,6 1426,2 1274,2 86,3 89,3 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених упродовж року млн.дол.
США 

2,3 16,3 8,0 у 3,5 рази 49,1 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення дол. 
США 

1149,8 1247,2 1169,7 101,7 93,8 

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

млн.грн.  1444,06 1714,97 1634,16 113,16 95,29 

Темп зростання (зниження) дебіторської заборгованості за 
житлово-комунальні послуги, у % до початку звітного року  

%  88,31 35,40 63,21 -339,69 281,33 

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

млн.грн.  1193,24 1474,95 1434,67 120,23 97,27 

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

%  83,37 94,37 94,49 113,32 100,16 

Система управління об’єктами комунальної власності        

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

тис.грн. 9600,81 8750,00 9954,40 103,68 113,76 

Оренда об’єктів комунальної власності міста тис.грн. 27137,55 19 000,0 21870,21 80,59 115,11 

Продаж земельних ділянок тис. грн. 8 999,7 11 400,0 11 420,0 126,7 100,2 
Розвиток сфери послуг       
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним 
видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля 

млн.грн. 18716,1 20151,1 20925,5 111,8 103,8 

у т.ч. на одну особу 
грн. 25221,1 27052 28481,6 112,9 105,3 

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) – всього млн.грн. 11413 13012,6 12036,5 105,5 92,5 

Обсяг послуг, реалізованих населенню млн.грн. 3001,3 3236,5 3500,9 116,7 108,2 
Обсяг реалізованих послуг усім категоріям споживачів у 
розрахунку на одну особу 

грн. 15379,7 17469 16382,9 106,5 93,8 

Розвиток малого і середнього підприємництва       

Кількість малих підприємств од. 8691 8561 8233 94,7 96,2 

Кількість середніх підприємств од. 318 325 319 100,3 98,2 

Кількість зареєстрованих підприємців – фізичних осіб осіб 35872 36072 36499 101,7 101,2 
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Додаток 2 
до інформації про виконання 
Програми економічного і 
соціального розвитку  
м.Запоріжжя на 2019 рік за 
підсумками 2019 року 

 

Основні показники діяльності підприємств комунальної власності міста (відповідно до фінансових планів та звітів підприємств) 
         тис.грн. 

№з
/п 

Назва підприємства 

2019 рік (план) 2019 рік (факт) 

 
доходи 

 
витрати 

чистий 
прибуток/ 

збиток 

 
доходи 

 
Витрати 

чистий 
прибуток/ 

збиток 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 КП “Водоканал” 808 262,0 804 055,0 4 207,0 762 880,0 732 956,0 29 924,0 

2 Концерн “Міські теплові мережі” 2 897 216,0 2 897 216,0 0,0 2 649 761,0 2 372 756,0 277 005,0 

3 КП “Теплові мережі Заводського району” 173,7 170,5 3,2 40,5 94,4 -53,9 

4 КП “Теплові мережі Комунарського району” 1 292,4 1 257,9 34,5 976,4 990,8 -14,4 

5 КП “ВРЕЖО №7” 9 000,0 8 629,5 370,5 19 910,0 19 881,0 29,0 

6 КП “Запоріжремсервіс” Запорізької міської ради 163 516,0 162 504,9 1 011,1 194 279,0 186 769,0 7 510,0 

7 МКП “Основаніє” 12 073,0 12 073,0 0,0 11 933,0 13 635,0 -1 702,0 

8 
Комунальне підприємство "Наше місто" Запорізької міської 

ради 74 302,0 74 183,0 119,0 387 397,0 378 180,0 9 217,0 

9 ЗКАТП-082801“Комунсантрансекологія” 3 417,1 3 328,1 89,0 3 610,0 3 369,0 241,0 

10 КП “Титан” 25 960,0 25 960,0 0,0 25 013,8 26 889,4 -1 875,6 

11 КРБП “Зеленбуд” 59 226,0 57 276,0 1 950,0 61 933,0 59 978,0 1 955,0 

12 КП “ЕЛУАШ” 218 690,0 217 469,0 1 221,0 211 762,0 206 167,0 5 595,0 

13 КП ЕЗО “Запоріжміськсвітло” 86 609,0 86 584,0 25,0 74 246,9 74 909,0 -662,1 

14 СКП “Запорізька ритуальна служба” 32 462,0 30 823,4 1 638,6 29 712,8 29 635,7 77,1 

15 КП “Запорізьке міське інвестиційне агентство” 17 668,0 15 515,9 2 152,1 19 781,7 16 600,9 3 180,8 

16 КП “Управління капітального будівництва”  11 934,0 11 933,0 1,0 9 943,0 12 040,0 -2 097,0 

17 
КП "Інститут розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської 

ради 3 062,5 1 862,5 1 200,0 1 649,9 1 649,9 0,0 

18 КП “Центр управління інформаційними технологіями ” 67 671,0 67 402,2 268,8 58 795,0 58 054,0 741,0 

19 КП “ЗМД “Дніпровський металург” 3 317,0 3 268,5 48,5 3 011,0 3 006,0 5,0 

20 КП “Градпроект” 12 819,0 7 677,0 5 142,0 12 930,2 8 304,2 4 626,0 

21 КП “Примула" 68 589,0 68 509,0 80,0 83 014,0 82 541,0 473,0 
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22 КП “Міська стоматологічна поліклініка №5” 7 267,3 7 145,0 122,3 7 150,0 7 005,0 145,0 

23 КП “ККП Жовтневого  району” 277,0 254,0 23,0 133,5 105,6 27,9 

24 КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" 229 382,7 144 399,7 84 983,0 225 560,0 133 911,0 91 649,0 

25 ЗКПМЕ “Запоріжелектротранс” 508 072,0 530 266,0 -22 194,0 522 459,0 554 472,0 -32 013,0 

26 КП “Паркування” 5 200,4 4 914,4 286,0 5 524,6 5 117,4 407,2 

27 
КП "Запорізький центр диспетчеризації громадського 

транспорту" 2 812,3 2 812,3 0,0 1 595,8 1 535,4 60,4 

28 
КП "Туристичний інформаційний центр" Запорізької міської 

ради 2 914,2 2 742,9 171,3 4 397,7 4 302,8 94,9 

29 КП “Муніципальна телевізійна мережа” 22 365,0 22 347,0 18,0 21 681,0 22 017,0 -336,0 

30 КП “Запоріжринок” 26 305,0 25 513,0 792,0 28 838,0 27 711,0 1 127,0 

31 КП “Побутовик” Запорізької міської ради 5 672,7 5 558,8 113,9 4 833,3 4 829,3 4,0 

32 КП “ЦПК та В“Дубовий гай” 6 835,6 6 713,3 122,3 8 001,2 9 192,0 -1 190,8 

33 КСВП "Юність"* - -         

34 КП "Міський футбольний клуб "Металург" 36 232,0 36 232,0 0,0 43 113,0 42 794,0 319,0 

 Всього по комунальних підприємствах 5 430 595,9 5 346 596,8 83 999,1 5 495 867,3 5 101 398,8 394 468,5 

35 
Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1" 36 442,5 34 504,6 1 937,9 36 390,1 34 023,8 2 366,3 

36 
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2" 58 170,1 56 018,6 2 151,5 57 990,3 55 737,9 2 252,4 

37 
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №4" 29 767,3 28 153,5 1 613,8 29 756,8 28 143,0 1 613,8 

38 
Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький центр 

первинної медико-санітарної допомоги №5" 60 973,1 55 240,0 5 733,1 60 917,1 54 756,6 6 160,5 

39 
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №6" 64 574,1 61 141,1 3 433,0 64 402,1 60 898,2 3 503,9 

40 
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №8" 22 163,2 21 445,3 717,9 21 875,1 21 157,2 717,9 

41 
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №9" 62 113,3 59 195,7 2 917,6 62 113,3 59 195,7 2 917,6 

42 
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №10" 58 756,9 56 906,5 1 850,4 58 756,4 56 872,3 1 884,1 

43 
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №1" 

ЗМР  49 420,8 49 119,1 301,7 49 420,8 49 119,1 301,7 

44 
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №2" 

ЗМР  15 450,1 15 450,1 0,0 15 412,8 15 412,8 0,0 

45 
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №3" 

ЗМР  37 544,5 37 438,5 106,0 37 500,5 37 370,8 129,7 

46 
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №4" 

ЗМР  32 105,1 32 105,1 0,0 31 336,1 31 336,1 0,0 

47 
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №6" 

ЗМР  34 485,5 33 911,8 573,7 34 425,9 33 852,2 573,7 
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48 
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №7" 

ЗМР  34 539,2 34 539,2 0,0 34 540,0 34 539,0 1,0 

49 
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №8" 

ЗМР  26 805,3 26 805,3 0,0 26 804,0 26 804,0 0,0 

50 
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №9" 

ЗМР  111 562,5 111 562,5 0,0 111 515,9 111 231,0 284,9 

51 
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №10" 

ЗМР  60 436,8 60 436,8 0,0 59 645,1 59 645,1 0,0 

52 
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня 

екстренної та швидкої медичної допомоги" ЗМР  191 690,4 191 690,4 0,0 191 215,0 191 215,0 0,0 

53 
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня 

№1" ЗМР  36 278,1 36 278,1 0,0 36 275,8 36 275,8 0,0 

54 
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня 

№5" ЗМР  109 415,5 109 415,5 0,0 109 365,5 109 365,5 0,0 

55 
Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок 

№3" ЗМР 12 240,1 12 142,8 97,3 12 240,1 12 142,8 97,3 

56 
Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок 

№4" ЗМР  25 561,6 25 561,6 0,0 25 522,7 25 522,7 0,0 

57 
Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок 

№9" ЗМР  23 585,9 23 585,9 0,0 23 571,6 23 550,7 20,9 

58 
Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна 

поліклініка №1" ЗМР  10 821,0 10 821,0 0,0 10 938,9 10 690,7 248,2 

59 
Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна 

поліклініка №2" ЗМР  7 906,9 7 496,0 410,9 7 906,9 7 484,7 422,2 

60 
Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна 

поліклініка №3" ЗМР  14 823,8 14 823,8 0,0 14 817,3 14 816,1 1,2 

61 
Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна 

поліклініка №6" ЗМР  5 791,7 5 628,9 162,8 5 791,5 5 628,7 162,8 

62 
Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна 

поліклініка №7" ЗМР  6 945,9 6 945,9 0,0 7 235,9 6 945,1 290,8 

 Всього по комунальних некомерційних підприємствах 1 240 371,2 1 218 363,6 22 007,6 1 237 683,5 1 213 732,6 23 950,9 

 РАЗОМ 6 670 967,1 6 564 960,4 106 006,7 6 733 550,8 6 315 131,4 418 419,4 
 

*підприємством припинено діяльність на підставі рішення міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 


	Виконано проєктні та будівельні роботи на суму 80,43 млн.грн.:
	Упродовж звітного періоду тривала робота щодо залучення інвестиційних ресурсів у розвиток міста. Так, за результатом:
	- 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) у будівлях житлової та бюджетної сфери (встановлення 100 ІТП на 97 об’єктах у т.ч.: 35 житлових будинків та 62 заклади освіти). У липні 2019 року Концерном «Міські теплові мережі» та Міністерством е...



