Інформації щодо виконання Програми економічного і соціального
розвитку м.Запоріжжя на 2017 рік за підсумками І півріччя 2017 року
У звітному періоді тривала реалізація завдань та заходів Програми
економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2017 рік з урахуванням
визначених пріоритетів.
Реалізація основних напрямків бюджетної та податкової політики
Збільшення доходної частини бюджету є одним із головних завдань
міської влади. Відповідно до затвердженого Плану заходів з наповнення
доходної частини бюджету міста, ефективному та раціональному використанню
бюджетних коштів здійснювалася робота щодо приведення договорів оренди
земельних ділянок до норм чинного законодавства, скорочення податкового
боргу по податках та зборах, погашення заборгованості із виплати заробітної
плати та збільшення її рівня, зменшення заборгованості по орендній платі за
користування майном комунальної власності тощо.
За результатами проведеної роботи станом на 01.07.2017 до бюджету
міста надійшло додаткових коштів в розмірі 32,6 млн.грн. Крім того, на
депозитних банківських рахунках розміщено 605,0 млн.грн. тимчасово вільних
коштів, за рахунок чого бюджет міста отримав додатково 29,9 млн.грн.
З урахуванням залучених резервів доходна частина бюджету міста в
І півріччі 2017 року виконана в обсязі 3 856,8 млн.грн., у т.ч. доходи загального
фонду становили 2 073,9 млн.грн., спеціального - 125,4 млн.грн., офіційні
трансферти - 1 657,5 млн.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого
року доходи (без урахування трансфертів) зросли на третину або на
554,1 млн.грн.
План по доходах загального фонду виконано на 105,5%, у порівнянні з
І півріччям 2016 року надходження збільшилися на 34,1% (527,2 млн.грн.).
Найбільші надходження до загального фонду, в порівнянні
з аналогічним періодом 2016 року

Податок на доходи
фізичних осіб

1161,7 млн.грн.

+301,7 млн.грн.

Місцеві податки і збори

681,7 млн.грн.

+163,8 млн.грн.

Акцизний податок
Податок на прибуток

132,0 млн.грн.

+16,0 млн.грн.

33,1 млн.грн.

+25,4 млн.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року доходи спеціального фонду
бюджету міста зросли на 26,8 млн.грн. (в основному за рахунок власних надходжень
бюджетних установ - на 15,6 млн.грн., коштів від відчуження майна - на 8,0 млн.грн.
та коштів цільового фонду міської ради - на 1,0 млн.грн.). Бюджет розвитку в
звітному півріччі поповнився на 15,0 млн.грн.

Видатки бюджету міста становили 3618,0 млн.грн., у т.ч. загального
фонду - 3258,9 млн.грн. (або 93,7% планових показників на відповідний
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період), спеціального фонду - 359,0 млн.грн. (з яких видатки бюджету розвитку
254,5 млн.грн.), що становить 45,4% до плану. До державного
бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 114,1 млн.грн., що дорівнює
плановим показникам.
Управління майновими ресурсами комунальної власності міста
У
звітному
періоді
завдяки
проведенню
широкомасштабної
роз’яснювальної роботи серед орендарів щодо необхідності приведення у
відповідність до чинного законодавства та рішень міської ради договорів
оренди земельних ділянок й забезпечення надходження коштів від оренди та
відчуження комунального майна значно збільшилися надходження до бюджету
міста.
Надходження окремих видів податків до бюджету міста
в І півріччі 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року
• 3,3 млн.грн.,

• 465,8 млн.грн.

у 2,1 рази більше,
ніж у І півріччі
2016 року

• 9,8 млн.грн. (на
(на 3,2% менше)

(на 27,0% більше), у т.ч.:
• 146,4 млн.грн. земельний
податок;
• 319,4 млн.грн. орендна
плата

від продажу
земельних
ділянок під
об'єктами
нерухомості

плата за
землю

від
оренди

від
відчужден
-ня
комунального
майна

• 8,8 млн.грн.

(у 10 разів більше),
у т.ч.:
• 3,8 млн.грн. - від
приватизації;
• 5,0 млн.грн. - від
списання рухомого
майна

Фінансовий стан комунальних підприємств міста
Наразі на території міста здійснюють господарську діяльність
35 комунальних підприємств (у т.ч. на стадії ліквідації КП «Преса» та
КПГХ «Візит», приватизовано - КСВП «Юність»).
За І півріччя 2017 року загальний дохід 35 комунальних підприємств
міста становив 2361,0 млн.грн., що на 136,0 млн.грн. (5,4%) менше, ніж
заплановано (2497,0 млн.рн.). Витрати складали 2246,6 тис.грн., що на 181,2
млн.грн. (7,5%) менше, ніж заплановано (2427,8 млн.грн.). Чистий прибуток
становив
114,4 млн.грн., що на 45,2 млн.грн. (65,3%) більше, ніж за
планом (69,2 млн.грн.).
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року дохід комунальних
підприємств міста за І півріччя 2017 року (2361,0 млн.грн.) збільшився на
782,3 млн.грн. (49,6%), витрати підприємств - на 723,3 млн.грн. (47,5%).
Витрати за звітний період складали 2246,6 млн.грн.

3

Результатом фінансово-господарської діяльності 22 комунальних
підприємств або 62,9% від загальної кількості є прибуток у розмірі
161,8 млн.грн., що більше, ніж за І півріччя 2016 року (75,5 млн.грн.) на
86,3 млн.грн.
Водночас, 13 підприємств або 37,1% від загальної кількості отримали
збитки в сумі 47,4 млн.грн., що більше, ніж за аналогічний період минулого
року (20,1 млн.грн.) на 27,3 млн.грн. Основні показники діяльності підприємств
комунальної власності наведено в додатку.
Станом на 01.07.2017 до міського бюджету комунальними
підприємствами перераховано податку на прибуток та частки (частини)
прибутку в розмірі
36,9 млн.грн., що на 13,1 млн.грн. більше, ніж по
плану та на 25,6 млн.грн. більше, ніж станом на 01.07.2016.
За І півріччя 2017 року чисельність працівників на комунальних
підприємствах міста складала 11,9 тис.осіб. Середня заробітна плата за звітний
період становила 4716,9 грн., що на 951,8 грн. (25,3%) більше, ніж за І півріччя
2016 року.
Упродовж І півріччя 2017 року комунальним підприємствам за рахунок
коштів бюджету міста надавалася фінансова допомога та здійснювалося
фінансування відповідно до бюджетних програм на суму 294,5 млн.грн. (для
виплати заробітної плати з нарахуваннями, придбання обладнання та техніки,
оплати комунальних та інших послуг).
*Промисловість та інноваційно-інвестиційний розвиток
Основу промислового потенціалу м.Запоріжжя складають металургія,
машинобудування, енергетика, хімічна та харчова промисловість. Сумарна
частка зазначених галузей становить майже 90%, і саме їх діяльність впливає на
розвиток промислового виробництва міста.
За І півріччя 2017 року обсяги промислової продукції по Запорізькій
області збільшилися на 8,8% (індекс промислової продукції - 108,8%).
Промисловими підприємствами міста за звітний період виготовлено
70,0% високовольтної апаратури, виробленої в Україні, 38,9% сталі, 17,8%
чавуну, близько 13,0% металоконструкцій та 10,0% коксу.
Динаміка обсягів реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млрд.грн.
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Обсяг реалізованої промислової продукції в місті склав 67,45 млрд.грн.
(73,5% до обласного показника та на 43,4% більше, ніж у І півріччі 2016 року),
в розрахунку на одного мешканця показник становив 89,5 тис.грн., що в 3,7
рази більше, ніж у середньому по Україні.
За основними галузями промисловості обсяг реалізованої промислової
продукції становив:
- металургія - 33,16 млрд.грн. (на 44,5% більше, ніж за І півріччя
2016 року);
- машинобудування - 8,75 млрд.грн. (на 27,5% більше);
- харчова промисловість - 6,5 млрд.грн. (у 2,4 рази більше);
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 9,03 млрд.грн. (на 18,9% більше).
Місто має чітко визначену експортну орієнтацію. Так, більше 74,1%
зовнішньоторговельного товарообігу складає експорт.
Упродовж І півріччя 2017 року експорт товарів і послуг складав
1262,7 млн.дол.США (на 29,0% більше, ніж за відповідний період 2016 року),
імпорт - 440,9 млн.дол.США (на 9,5% більше, ніж за відповідний період
2016 року). Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу міста склало
821,8 млн.дол.США.
Динаміка зовнішньої торгівлі товарами та послугами

І півр.…
І півр.…
І півр. 2017

експорт,
1млн.$
262,7

імпорт,
440,9
млн.$

сальдо,
821,8
млн.$

І півр. 2016

979,0

402,8

576,2

За січень-червень 2017 року в економіку міста залучено
14,4 млн.дол.США іноземних інвестицій, вибуло - 1,9 млн.дол.США., курсова
різниця склала
+17,2 млн.дол.США. Загальний обсяг акціонерного
капіталу нерезидентів станом на 01.07.2017 становив 798,9 млн.дол.США., що
на 4,2% більше, ніж на початок року (766,6 млн.дол.США).
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Прямі іноземні інвестиції в м.Запоріжжі станом на 01.07.2017
Надійшло іноземного капіталу
14,4 млн.дол.США
Вибуло акціонерного капіталу
-1,9 млн.дол.США
Курсова різниця
+17,2 млн.дол.США
Загальний обсяг акціонерного капіталу
нерезидентів 798,9 млн.дол.США
У поточному році тривала модернізація та реконструкція виробничих
потужностей на промислових підприємствах міста. Найбільші інвестиційні
проекти реалізовувалися на ПАТ «Запоріжсталь», ПрАТ «Дніпроспецсталь»,
ПрАТ «Запоріжвогнетрив», ПрАТ «Укрграфіт» тощо.
* Будівельна та інвестиційна діяльність, житлова політика
У рамках реалізації Програми раціонального використання території та
комплексного містобудівного розвитку м.Запоріжжя розроблено проект
внесення змін до Генерального плану міста та виконувалося доопрацювання
плану зонування території міста.
Тривала робота щодо залучення замовників об’єктів будівництва на
території міста до укладання договорів про пайову участь у створенні об’єктів
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. За результатами до
бюджету міста надійшло 2,9 млн.грн. коштів пайової участі (58,0% до річного
плану).
За І півріччя поточного року забудовниками всіх форм власності
введено в експлуатацію 36,5 тис.кв.м загальної площі житла, що складає
56,2% до річного плану (65,0 тис.кв.м) та в 1,8 рази більше, ніж в
аналогічному періоді 2016 року.
Упродовж звітного періоду введено в експлуатацію:
- багатофункціональний житловий комплекс із спортивно-оздоровчим
центром, музеєм спортивної слави ім. Л.І.Жаботинського та підземним
паркінгом за адресою:
вул.Поштова/ вул.Приходська на 82 квартири,
загальною площею 5303,39 кв.м;
- житловий будинок №74 в мікрорайоні №5 житлового масиву
«Південний» по вул.Новокузнецькій, 57, на 98 квартир - 6762,15 кв.м;
- односекційний житловий будинок по вул.Незалежної України, 40-г, на
10 квартир - 536,6 кв.м;
- після реконструкції І чергу житлового комплексу з торгівельноофісними приміщеннями, будівля (літ.К-7) по пр.Металургів, 8-а, на 42
квартири 3875,9 кв.м;
- після реконструкції багатоквартирний житловий будинок по
вул.Олександра Говорухи, 26-а, на 80 квартир - 6149,2 кв.м;
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- здійснено реконструкцію нежитлових приміщень під житлові квартири 29 квартир 1658,7 кв.м .
За рахунок індивідуальних забудовників введено в експлуатацію
12,23 тис.кв.м житла.
Підприємництво та регуляторна діяльність
У звітному періоді зусилля були спрямовані на формування цілісної та
ефективної системи підтримки малого й середнього бізнесу та створення
сприятливих умов для його розвитку:
- проведено 5 засідань міської координаційної ради з питань розвитку
підприємництва;
- оприлюднено 3 проекти регуляторних актів на офіційному порталі міської
влади;
- проведено 8 семінарів-тренінгів у рамках роботи проекту «Школа молодого
підприємця»;
- вийшло в ефір 6 випусків спеціалізованої телепередачі для підприємців
«Діло» на телеканалі «Z»;
- проведено семінар для підприємців на тему «Новації пенсійного
законодавства. Податкові зміни для приватних підприємців»;
- тривала робота щодо підготовки конкурсів бізнес-проектів у рамках розвитку
молодіжного підприємництва й «Кубок міста на найкращий стартап» та до
ІТ-форуму 2017.
У звітному періоді чисельність зайнятих в секторі суб’єктів малого та
середнього підприємництва (включаючи фізичних осіб-підприємців) склала
121,1 тис. осіб, що на 5,2 тис. осіб (або на 4,1%) менше, ніж у І півріччі 2016
року.

Зменшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва
(МСП) зумовлене загальним макроекономічним станом країни. Зовнішні умови
для економіки та сектору підприємництва залишаються складними через
непередбачуваність цін на основні експортні товари, обмежене кредитування
підприємництва, як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках капіталу.
Система надання адміністративних послуг
На території м.Запоріжжя функціонують 5 філій Центру надання
адміністративних послуг (далі - Центр).

7

Центр співпрацює з 19 адміністративними органами, з яких 4 - органи
місцевого самоврядування, 15 - обласні та територіальні органи центральної
виконавчої влади.
Щодня філії Центру відвідують від 200 до 300 заявників. Через філії
Центру надається 111 видів адміністративних послуг.
Для максимальної прозорості опрацювання заяв на отримання
адміністративних послуг, на сайті Центру відкрито електронну систему
опрацювання заяв, де за згодою суб’єкта звернення розміщується інформація
про стан розгляду його заяви.
З початку 2017 року до філій Центрів звернулося 20,3 тис. суб’єктів;
надано 16,4 тис. адміністративних послуг (у т.ч. документів дозвільного
характеру); зареєстровано 2,9 тис. декларацій; надано 20,1 тис. консультацій
адміністраторами.
*Розвиток ринкової інфраструктури
Обсяг роздрібного товарообігу за І квартал 2017 року складав
3,62 млрд.грн., що на 2,6% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
Обсяг реалізованих послуг за І квартал 2017 року склав 1,895,3 млн.грн.,
що на 424,3 млн.грн. (на 28,8%) більше, у т.ч. 698,8 млн.грн. - реалізованих
населенню (на 141,9 млн.грн. 25,5% більше).

На кінець звітного періоду сфера обслуговування нашого міста
представлена 2243 магазинами (проти 1917 од. в аналогічному періоді
2016 року), 663 підприємствами ресторанного господарства на 36,9 тис.
посадкових місць (проти 776 од.),
101 складом (проти 104 од.), 1039
об’єктами сфери послуг (проти 1334 од.).
З метою боротьби зі стихійною торгівлею, в звітному періоді проведено
449 рейдових перевірок, встановлено 534 порушення та складено 181 протокол.
У всіх районах міста проведено 142 сільськогосподарські ярмарки з
реалізації продовольчих товарів місцевих товаровиробників, роздрібний
товарооборот яких склав 168,2 тис.грн.
На ринках міста створювалися сприятливі умови для організації торгівлі
виробниками сільськогосподарської продукції та місцевими товаровиробниками. За рахунок цього середня заповнюваність торговельних місць на
ринках міста станом на 01.07.2017 склала 61,4% проти 58,1% на 01.07.2016.
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Житлове господарство
На реалізацію заходів Програми розвитку та утримання житловокомунального господарства з бюджету міста спрямовано 318,8 млн.грн., з яких
на фінансову підтримку комунальним підприємствам галузі - 212,0 млн.грн.,
проведення капітального ремонту житлового фонду комунальної власності
міста та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків - 71,6 млн.грн.,
встановлення приладів обліку теплової енергії - 0,9 млн.грн., проведення
реконструкції та будівництва об’єктів житлового фонду, водопровідних мереж,
каналізаційних колекторів та насосних станцій - 6,1 млн.грн., житловоексплуатаційне господарство - 18,4 млн.грн. тощо.

покрівлі

• виконано роботи з ремонту 13,546 тис.кв.м

ліфти

• проведено технічний огляд 96, малий капітальний ремонт 86 та
модернізацію 67 ліфтів

мережі

• проведено заміну 834 п.м мереж холодного водопостачання,
432 п.м - гарячого водопостачання, 207 п.м - центрального опалення,
1740 п.м - каналізації

будинки

• виконано вибірковий капітальний ремонт на 6 об’єктах

У звітному періоді значна увага приділялася приведенню в належний стан
прибудинкових територій.
Так,
відновлено асфальтне покриття
прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів на площі
41,4 тис.кв.м, виконано санітарну обрізку 506 дерев та покіс трав на площі
528,0 тис.кв.м, вивезено
9,8 тис.т опалого листя та гілля.
Виготовлено 302 комплекти технічної документації на житлові будинки
для передачі в ОСББ, на капітальний ремонт ОСББ виділено 11,5 млн.грн. (на
13 об’єктах виконуються будівельні роботи).
У стадії проектування знаходиться 646 об’єктів з капітального ремонту
внутрішньобудинкових систем централізованого опалення для підготовки
житлового фонду міста до опалювального періоду 2017-2018 років.
Розроблено 26 проектів на інструментальне обстеження з деформації
житлових будинків, проведено вимірювання планово-висотного положення 8ми будинків (13-ти блок-секцій) та обстеження будівельних конструкцій 2-х
будинків.
Благоустрій міста
У І півріччі 2017 року на заходи з реалізації Програми розвитку
інфраструктури та комплексного благоустрою
міста спрямовано
146,5 млн.грн.
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На виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання
доріг освоєно 63,6 млн.грн., у т.ч. на будівельні та ремонтні роботи 26,7 млн.грн., на експлуатацію та утримання мостів, доріг - 36,9 млн.грн.
На роботи з капітального ремонту доріг витрачено 6,4 млн.грн.
Для продовження робіт з будівництва автотранспортної магістралі через
р. Дніпро з бюджету міста перераховано 5,2 млн.грн.

поточний ремонт
• 37,2 тис.кв.м доріг;
• 11,6 тис.кв.м доріг
приватного сектору;
• 3,32 тис.кв.м тротуарів

в стадії завершення
капітальний ремонт
• автодороги до
аеропорту від траси
Харків - Сімферополь Алушта - Ялта до
вул. Блакитної;
• дамби Радіо

для забезпечення безпеки
руху пішоходів і
транспортних засобів

• встановлено 331
дорожній знак;
• здійснено технічне
обслуговування 6828
дорожніх знаків;
• відновлено дорожню
розмітку на площі
12,542 тис.кв.м;
• виконано поточній
ремонт 25
світлофорних
об’єктів

Завершено роботи з реконструкції та будівництва мереж зовнішнього
освітлення магістралей і вулиць міста із застосуванням енергозберігаючих
технологій. Зокрема, виконано будівельні роботи на 72 об’єктах на суму
7830,07 тис.грн. та проектні роботи на 11 об’єктах (269,7 тис.грн.);
реконструкцію - на 9 об’єктах (678,0 тис.грн.) та проектні роботи на 2 об’єктах
(36,7 тис.грн.).
На забезпечення належного освітлення вулиць спрямовано
13,12
млн.грн., на утримання мереж зовнішнього освітлення (світлоточок) - 10,22
млн.грн.
На виконання комплексу робіт з розвитку зеленого господарства на площі
391,3 га використано 15,2 млн.грн.
У поточному році міська влада продовжує роботу щодо оновлення
матеріально-технічної бази комунальних підприємств. Так, придбано
спеціальну техніку та засоби малої механізації на суму 5,67 млн.грн., у т.ч.:
екскаватор-навантажувач для КП «ЕЛУАШ»; блочний насос та прилад
управління плавного пуску та комплектуючих з монтажем для КП «Титан»;
самоскид, мотокоса, інвертор зварювальний, кран підкатний знімач двигуна для
СКП «Запорізька ритуальна служба».
У належному стані утримувалися фонтани та пляжі міста, виконувався
благоустрій парків та кладовищ.
Виконано роботи з реконструкції зовнішніх мереж водопостачання та
водовідведення на території ЦПК та В «Дубовий Гай» по вул. Глісерна, 1, з
підключенням до існуючих мереж Олександрівського району на суму
1,33 млн.грн. Ці заходи дозволять поліпшити екологічний стан парку та надати
можливість для подальшого розвитку його інфраструктури.
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Розвиток транспорту
Діяльність транспортної галузі міста в звітному періоді спрямовувалася
на задоволення потреб населення і підприємств якісним та безпечним
обслуговуванням всіма видами транспорту.
Обсяг пасажирських перевезень у І півріччі 2017 року в порівнянні
з аналогічним періодом 2016 року

Автотранспортом
загального користування

Електротранспортом

Авіатранспортом

• 23 підприємствами різних форм власності
перевезено 22,87 млн.осіб, що на 17,7%
більше, в т.ч.
• КП "Запоріжелектротранс" - 3,11 млн.осіб

• КП "Запоріжелектротранс" - 24,48 млн.осіб
- на 10,8% менше

• КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"118,33 тис.осіб - на 7,0% більше

Збільшення перевезень автотранспортом відбулося за рахунок придбання
10 автобусів великої місткості
та відкриття нового маршруту
№18 (середньодобовий випуск на лінію становив 12,1 од. проти 4,9 од);
збільшення пасажирських перевезень на внутрішніх авіалініях обумовлено
введенням нового регулярного щоденного рейсу ПрАТ АК «МАУ» до
Борисполя.
Зменшення пасажирських перевезень електротранспортом обумовлено
зменшенням перевезень трамваями, у зв’язку із зменшенням їх
середньодобового випуску на лінію (на 10,1 од. у середньому за день).
З метою удосконалення маршрутної мережі та оптимізації структури
рухомого складу за рахунок коштів бюджету міста проведено комплексне
обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського пасажирського транспорту
загального користування, на що спрямовано 453,6 тис.грн.
Для поліпшення технічного стану рухомого складу підприємство
отримало 3 нових кузови трамвая Т-3 для проведення капітального ремонту.
Перший трамвай після капітального ремонту вже проходить тестування та
обкатку. На двох інших - проводяться кузовні роботи, встановлюються
високовольтні панелі управління.
ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» має намір оновити рухомий склад
міського транспорту за рахунок кредитних коштів. Наразі розроблено ТЕО
підпроекту для придбання 10 електробусів та 55 автобусів великої місткості,
який після опрацювання з консультантами компанії SYSTRA S.A. буде
направлено до Міністерства інфраструктури, Групи управління і підтримки
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проекту «Міський громадський транспорт України» та до Європейського
інвестиційного банку. Крім того розглядається питання щодо придбання
35 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг.
З метою забезпечення належної та безперебійної роботи ЗКП МЕТ
«Запоріжелектротранс» надано фінансову підтримку в сумі 45,6 млн.грн.
Продовжуються роботи з модернізації КП «Міжнародний аеропорт
Запоріжжя». Так, у звітному періоді закінчено реконструкцію огородження та
системи технічного нагляду і контролю доступу по периметру охоронної зони
обмеженого доступу (вартість робіт становила 5,0 млн.грн.). Капітальний
ремонт злітно-посадкової смуги виконано майже на 83,0%, на що спрямовано
23,9 млн.грн.
КП «Паркування» на 5 цілодобових та 4 денних автостоянках надано
послуг на 309,0 тис. замовлень, що на 30% більше, ніж за аналогічний період
2016 року.
Енергоефективність та енергоспоживання
У звітному періоді в рамках реалізації Муніципального енергетичного
плану м.Запоріжжя розпочато термомодернізацію будівель у 3 установах
бюджетної сфери, а саме: комунального закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги №2» по вул.Авраменка, 4; комунального закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги №5» по вул.Запорозького козацтва, 25;
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №101 по вул. Бочарова, 10-б.
З метою забезпечення системного підходу до управління муніципальними
будівлями запроваджено щоденний електронний енергетичний моніторинг
будівель установ бюджетної сфери, підпорядкованих міській раді, на базі
інтернет-платформи енергоефективності uMuni. Це надасть можливість
зменшити використання паливно-енергетичних ресурсів не менше, ніж на 2,0%.
Щомісяця проводиться моніторинг споживання паливно-енергетичних
ресурсів бюджетними установами міста.
У рамках Європейського Тижня Сталої енергетики проведено Дні Сталої
Енергії в м.Запоріжжі.
Використання вторинного тепла від ПАТ «Запоріжсталь» для
забезпечення гарячого водопостачання районів міста в міжопалювальний
період надало змогу виконати заміщення (вивільнити) 6,511 млн.куб.м
природного газу, зменшити викиди парникових газів у навколишнє середовище
на 3,9%.
*Зайнятість населення та заробітна плата
Міською службою зайнятості реалізується комплекс заходів з надання
соціальних послуг.
За січень-червень 2017 року в міських центрах зайнятості зареєструвалося
5,8 тис. безробітних, а з урахуванням осіб, які перебували на обліку до
01.01.2017, їх кількість становила 11,06 тис. осіб (проти 14,6 тис. осіб у
відповідному періоді 2016 року).
Станом на 01.07.2017 на обліку в центрах зайнятості міста знаходилося
4,8 тис. безробітних, з яких 3,7 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.
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Центри зайнятості м.Запоріжжя продовжують реалізовувати активні
програми сприяння зайнятості. Так, у звітному періоді цими програмами було
охоплено понад 4,0 тис. безробітних громадян. Рівень охоплення активними
заходами становив 36,5% проти 25% у січні-червні 2016 року.
Рівень працевлаштування збільшився з 17,9% до 24,7%. На одне вільне
робоче місце претендувало 9 осіб проти 23 осіб у січні-червні 2016 року.
У звітному періоді 2737 безробітних, знайшли робоче місце за сприянням
міської служби зайнятості, у т.ч. 14 осіб з числа демобілізованих
військовослужбовців, які брали участь в АТО започаткували власну справу за
рахунок отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю.
Крім того, в громадських роботах та інших роботах тимчасового
характеру брали участь 553 особи, пройшли профнавчання 742 безробітні.
У поточному році спостерігається підвищення заробітної плати
працівників міста. Так, у І півріччі 2017 року в порівнянні з аналогічним
періодом 2016 року середньомісячна заробітна плата штатного працівника
збільшилася на 33,0% та становила 6702,04 грн.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного
працівника за І півріччя 2017 року

7000,00

6397,00

6638,00

6702,04

6500,00
грн.

6000,00
5500,00
5000,00
4500,00
4000,00
Запорізька обл.

Україна

Запоріжжя

Соціальний захист
У м.Запоріжжі реалізуються всі державні соціальні програми, в рамках яких
близько 42,1 тис. сімей отримують різні види державної соціальної допомоги, у
т.ч.: 23,6 тис. сімей - при народженні дитини; 201 сім’я - до досягнення дитиною
3-х років; 711 сімей - допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування; 6,4 тис. сімей - на дітей одиноким мамам; 84 сім'ї - на усиновлених
дітей тощо.
Станом на 01.07.2017 на обліку в Єдиному державному автоматизованому
реєстрі осіб, які мають право на пільги перебувало 211,0 тис.осіб.
У звітному періоді тривала широка роз’яснювальна робота щодо програми
«Житлова субсидія». На кінець опалювального сезону 2016-2017 років житловою
субсидією користувалися 146,0 тис. домогосподарств, що в 1,6 рази більше, ніж в
попередньому сезоні.
З метою створення комфортних умов для відвідувачів та зменшення часу
обслуговування громадян в управліннях праці та соціального захисту населення
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міської ради по районах міста запроваджено новітні IT - технології. З початку 2017
року запроваджено оповіщення заявників за допомогою SMS повідомлення про
призначення різних видів державної соціальної допомоги, субсидії, забезпечення
технічними засобами реабілітації, тощо.
На виконання заходів Міської комплексної програми соціального захисту
населення в І півріччі 2017 року спрямовано 69,27 млн.грн., що становить 49,0%
від річного плану (141,47 млн.грн.) та на 12,46 млн.грн. більше, ніж за аналогічний
період 2016 року. Різного виду матеріальну допомогу отримали 7,5 тис. громадян
з числа дітей, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці,
учасників бойових дій в антитерористичній операції та інших категорій населення;
1,4 тис. громадян отримали матеріальну допомогу на лікування, зубопротезування
за особистими зверненнями. На вищезазначені заходи спрямовано 9,3 млн.грн., що
на 18% більше, ніж в аналогічному періоді 2016 року.
Матеріальну винагороду отримали 22 Почесних громадянина на загальну
суму 451,2 тис.грн. Забезпечено фінансову підтримку 6 міських та 19 районних
громадських організацій інвалідів і ветеранів у сумі 1,07 млн.грн.
На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян
спрямовано 34,65 млн.грн. Забезпечено безкоштовним проїздом одного з батьків
652 багатодітної сім’ї в трамваях, тролейбусах та автобусах ЗКПМЕ
«Запоріжелектротранс» на суму 717,89 тис.грн., забезпечено 18,8 тис. пільгових
перевезень на водному транспорті до садово-городніх ділянок на 604,9 тис.грн.
Надавалися соціальні послуги громадянам похилого віку та інвалідам,
соціальну реабілітацію отримували діти-інваліди, забезпечено ведення обліку
бездомних осіб. На всі ці заходи через 24 структурні підрозділи Запорізького
міського територіального центру соціального обслуговування витрачено
15,9 млн.грн., що на 36,8% більше, ніж у І півріччі 2016 року.
На соціальну роботу з дітьми, молоддю та сім’ями, які опинилися в
складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги спрямовано
162,81 тис.грн., що на 46,4% більше, ніж у відповідному періоді 2016 року.
Соціальними послугами охоплено понад 6,0 тис. осіб цієї категорії.
На підтримку 591 внутрішньо переміщеної особи, в частині відшкодування
витрат закладам за їх тимчасове перебування виділено 1,39 млн.грн., що на 23,4%
більше, ніж у відповідному періоді 2016 року.
На реалізацію проектів-переможців Громадського бюджету «Основи
комп'ютерної грамотності» та «Інтернет - ветеранам міста» придбано 28 од.
комп'ютерної техніки на 210,0 тис.грн.
Сплачено грошову компенсацію фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, в сумі 1,7 млн.грн.
З метою підтримки мешканців м.Запоріжжя в умовах підвищення цін і
тарифів на комунальні послуги відповідно до Програми «З теплом до людей»
спрямовано 23,2 млн.грн. Компенсацію часткових витрат на оплату житловокомунальних послуг отримали 37,35 тис. мешканців міста.

Підтримка сім’ї, молоді та дітей
На реалізацію Програми підтримки сім’ї та молоді м.Запоріжжя в
І півріччі 2017 року освоєно 637,4 тис.грн. від запланованих 888,0 тис.грн.
Кошти спрямовано на проведення 31 заходу, в яких взяло участь 41,37 тис.осіб.
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У порівнянні з відповідним періодом 2016 року в заходах взяло участь майже
на 60,0% більше молоді, оскільки заходи стали більш масштабними.
Зокрема проведено:
13 заходів спрямованих на патріотичний, творчий, інтелектуальний
розвиток студентській та учнівській молоді (конкурси «Патріот Вітчизни»
та «Спадщина», Ігри Запорізької ліги КВК, Чемпіонат міста з гри «Що?
Де? Коли?» «Битва Університетів», «Урбан-фест», фестиваль вуличного
містецтва «Кольорове місто» тощо)
10 заходів з розвитку громадської активності молоді, забезпе-чення
постійної співпраці органів місцевого самоврядування з
молодіжними, студентськими громадськими організаціями («Школа
молодого підприємця», «Ярмарок сучасних професій та професій
майбутнього», «День довкілля», «Тетянин день», «Бульвар кохання»
тощо);
4 заходи з популяризації здорового способу життя («Запорізький
спорт - будемо знайомі», «Велодень» тощо);

4 заходи, спрямованих на гармонійний та різнобічний розвиток сімей
(Спрінг-фест», «Фестиваль сім’ї», свято з нагоди Дня матері, круглий стіл з
проблем сім'ї)

У місті реалізується Цільова комплексна програма забезпечення молоді
житлом, у рамках якої сім молодих сімей покращили житлові умови за рахунок
отримання пільгових довготермінових кредитів. На ці цілі в звітному періоді
спрямовано 4,27 млн.грн. проти 1,58 млн.грн. (2 кредити) в аналогічному
періоді 2016 року.
Починаючи з 2017 року діє Міська програма підтримки обдарованої
молоді, на виконання якої матеріальну допомогу надано 565 особам на суму
1,11 млн.грн. (зокрема молодим вченим, студентам вищих учбових закладів ІІІІV рівнів акредитації, коледжів, технікумів, учням професійно-технічних
училищ, учням за досягнення в галузі спорту та мистецтв і в розвитку
молодіжного руху). Освоєння коштів в звітному періоді становило 100%.
У місті проводиться цілеспрямована та послідовна робота щодо
вирішення проблем соціального захисту дітей.
Упродовж січня-червня 2017 року проведено 367 рейдів з виявлення
дітей, що бродяжать, жебракують, самовільно залишають сім’ю та учбові
заклади, обстежено матеріально-побутові умови проживання 1549 сімей.
Сімейними формами виховання охоплено 86,0% від загальної кількості
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (1084 дитини). У
звітному періоді до сімейних форм улаштовано 84 дитини, з яких 23 дитини
усиновлено, над 60 - встановлено опіку, в прийомні сім’ї влаштовано 1 дитину.
Дві прийомі сім’ї взяли на виховання 2 дітей.
На реалізацію Програми соціального захисту дітей та розвитку сімейних
форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в
січні-червні поточного року спрямовано 268,8 тис.грн. За ці кошти проведено
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різноманітні заходи для дітей цієї категорії, надано одноразову допомогу
53 випускникам шкіл в розмірі 2,0 тис.грн. для придбання взуття та одягу.
У рамках Програми «Забезпечення дитячих будинків сімейного типу
необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого
вжитку» для 3 дитячих будинків придбано побутову техніку на 26,0 тис.грн.
Охорона здоров’я
У нашому місті успішно реалізується Програма розвитку первинної
медико-санітарної допомоги (ПМСД), одна з перших в Україні, річне
фінансування якої становить 79,5 млн.грн.
З метою мотивації працівників центрів ПМСД та укріплення кадрового
потенціалу на первинній ланці в місті впроваджено надбавки за обсяг та якість
виконаної роботи медичними працівникам, на що в звітному періоді
спрямовано 10,4 млн.грн.
Тривала робота зі створення належних умов для надання первинної
медичної допомоги в закладах первинної ланки та спеціалізованої допомоги в
закладах вторинного рівня. Так, зміцнювалася матеріально-технічна база,
проводилися роботи з капітального ремонту та реконструкції.
За І півріччя 2017 року для закладів охорони здоров’я придбано 59 од.
обладнання на загальну суму 17,6 млн.грн., у т.ч. 3 бронхофіброскопи для
лікарень, 2 апарати цифрового УЗД, систему комп’ютерної радіографії для
мамографії в пологові будинки та проведено попередню оплату за апарати
штучної вентиляції легенів.
У звітному періоді виконувалися роботи з реконструкції об’єктів центрів
ПМСД на 5 ,2 млн.грн. та капітального ремонту на 1,0 млн.грн.
У закладах вторинного рівня на реконструкцію об’єктів спрямовано
3,1 млн.грн., на капітальний ремонт - 1,9 млн.грн.
Виконано ремонт зовнішньої траси тепловодопостачання
КУ
«Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району», відремонтовано ліфти в
3-х закладах охорони здоров’я.
Відповідно до програми «Вікна» тривають роботи із заміни вікон на
енергозберігаючій в медичних закладах. У КУ «Запорізька міська
багатопрофільна дитяча лікарня №5» роботи вже завершено.
Завершено роботи з реконструкції КУ «Запорізька міська клінічна лікарня
№10», на базі якої працюватиме міський центр нефрології та діалізу.
Для пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок, які не
можуть самостійно пересуватися розпочато їх транспортування на діаліз та
додому.
У рамках державної програми
реімбурсації «Доступні ліки» для
забезпечення лікарськими засобами під час амбулаторного лікування осіб, які
страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу,
бронхіальну астму спрямовано 2,5 млн.грн. (понад 72,0 тис. рецептів). У
стоматологічних поліклініках міста послуги з зубопротезування на пільгових
умовах отримали 563 особи пільгових категорій (інваліди війни, учасники
бойових дій тощо) на 1,3 млн.грн.
На надання безкоштовної медичної допомоги в травматологічних пунктах
виділено цільові кошти в сумі близько 2,2 млн.грн.
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За результатами роботи галузі охорони здоров’я міста в І півріччі 2017
року вдалося стабілізувати показник малюкової смертності на рівні 4,43‰ (з
урахуванням зниження загальної кількості пологів по місту); підвищити
показник виявлення при профілактичних оглядах онкологічної патології до
36,4% та показник виявлення при флюорографічних профілактичних оглядах
туберкульозу до 36,3%.
Освіта
З метою підготовки закладів освіти до нового навчального року
проводилися поточні ремонти в 33-х навчальних закладах міста; роботи з
капітального ремонту в 9-ти дошкільних та 10-ти загальноосвітніх навчальних
закладах; з реконструкції на 13-ти об’єктах.
Належна увага приділялася питанню енерго- та тепло- збереження в
закладах освіти. У рамках цільової програми «Вікна» замінено 190 старих вікон
на нові енергозберігаючі в 19-ти загальноосвітніх школах та 17-ти дошкільних
навчальних закладах на загальну суму 2,4 млн.грн.
Вперше в 2017 році здійснюється масштабна реконструкція та благоустрій
7 комплексних сучасних спортивних майданчиків у кожному районі міста.
Тривають будівельні роботи на території визначених 7 закладів (гімназії №71,
93, ЗНЗ №№33, 92, колегіум №98, спеціалізована школа №7, ЗНЗ №69/
спеціалізована школа №100). Бюджет цього проекту складає
майже
65,0 млн.грн.
Активно залучилися депутати Запорізької міської ради до надання суттєвої
фінансової допомоги навчальним закладам міста у вирішенні нагальних
проблем. Так, з депутатського фонду міської ради на ці цілі виділено 9,8
млн.грн. Вперше активну співпрацю з освітніми закладами міста розпочали
депутати Запорізької обласної ради, виділивши з депутатського фонду 5,2
млн.грн. (на придбання спортивно-ігрових майданчиків, ігрових комплексів,
побутову техніку для харчоблоків та пральнь тощо).
Проводиться масштабна програма з озеленення прилеглих територій
закладів освіти. Для цього з екологічного фонду міської ради виділено
2,2 млн.грн. та 3,4 млн.грн. субвенції обласного державного бюджету.
Заплановано в 252 закладах, упродовж року (у відповідний період) висадити
понад 2,0 тис. дерев, близько 6,0 тис. кущів та 8,5 тис. багаторічних квітів.
У зв’язку з цим передбачено 63,75 тис.грн. для встановлення 255 лічильників
води в закладах освіти для контролю витрат води, призначеної для поливу
зелених насаджень. Станом на 01.07.2017 за рахунок коштів екологічного
фонду міської ради виконано роботи з озеленення на 610,77 тис.грн.
На реалізацію цільового проекту з будівництва 71 павільйону (59 - ДНЗ та
12 - ЗНВК) виділено 12,05 млн.грн. (відповідно 10,06 млн.грн. та
1,99 млн.грн.).
За рахунок коштів бюджету розвитку бюджету міста придбано 10 од.
обладнання для відкриття дошкільного навчального закладу №100, 36 од.
музичної апаратури для 12 закладів позашкільної освіти.
З метою організації змістовного дозвілля, повноцінного оздоровлення та
відпочинку дітей упродовж червня 2017 року працювали 29 пришкільних
таборів денного перебування 1986 школярів, профільний табір цілодобового
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перебування дітей при ЗНВК «Запорізька Січ» на 40 дітей; літні мовні школи
на базі 19 загальноосвітніх навчальних закладів.
У перший місяць літа в ДП «УДЦ «Молода гвардія» оздоровлено 55 дітей,
у ДПУ «МДЦ «Артек» - 43 дитини пільгових категорій.
На утримання професійно-технічних навчальних закладів міста
спрямовано 20,62 млн.грн. Запорізькому будівельному центру професійнотехнічної освіти для модернізації та оновлення матеріально-технічної бази
виділено субвенцію з Державного бюджету в розмірі 0,4 млн.грн.
За рахунок депутатського фонду Запорізької міської ради професійнотехнічним навчальним закладам міста виділено 398,5 тис.грн. для вирішення їх
актуальних проблем.
Навчальні заклади міста були активними учасниками конкурсу соціальних
проектів «Ми - це місто», оголошеному ПАТ «Запоріжсталь». За підсумками
V-го конкурсу 12 проектів стали переможцями.
У рамках проекту Громадського бюджету переможцями стали 11 проектів,
підготовлених навчальними закладами міста на загальну суму 2,8 млн.грн.
Розвиток культури
На розвиток галузі культури в м.Запоріжжі в І півріччі 2017 року витрачено
86,2 млн.грн., що на 26,6% більше, ніж в аналогічному періоді 2016 року
(63,3 млн.грн.).

2617 кіносеансів у кіноконцертному залі
ім.О.Довженка, що на 20,1% більше, ніж у
І півріччі 2016 року. Кількість глядачів
становила 42,9 тис. осіб проти
31,3 тис.осіб торік

10 загальноміських заходів до
загальнодержавних свят та пам’ятних
дат. Відвідувачами стали понад 300 тис.
мешканців та гостей міста (витрачено
503,52 тис. грн.).
ХVІІ Міжнародний фестиваль-конкурс
дитячого та юнацького виконавського
мистецтва “Акорди Хортиці"

У звітному періоді
відбулися наступні
заходи
понад 680 заходів, з яких 340 - для дітей
у комунальних палацах культури.
Загальна кількість відвідувачів склала
понад 160 тис. осіб, з них понад
50 тис. діти.
12 міських конкурсів та фестивалів серед
учнів початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів. У
творчих змаганнях взяли участь понад
1,3 тис. талановитих дітей.

70 культурних програм у парках та
дворових майданчиках у всіх районах
міста, які відвідало близько 40 тис.
городян. На проведення заходів витрачено
5,6 тис.грн.

За І півріччя 2017 року надано платних послуг населенню в підвідомчих
закладах культури на 6,31 млн.грн., що на 29,8% більше, ніж за І півріччя
2016 року. Двома міськими театрами – Запорізьким муніципальним театромлабораторією «Ві» та Запорізьким муніципальним театром танцю проведено 96
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вистав та концертів, які відвідало понад 8,5 тис. глядачів. Доходи театрів
склали 255,2 тис.грн.
Підвідомчі заклади культури брали активну участь у грантових проектах.
У І півріччі 2017 року переможцями стали 9 проектів із загальним
фінансуванням 247,7 тис.грн. Грантові кошти спрямовано на проведення
різноманітних фестивалів, придбання музичних інструментів тощо.
Книжкові фонди в міських бібліотеках поповнено періодичними
виданнями на суму 688,8 тис.грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку бюджету міста здійснювалися
капітальні ремонти приміщень бібліотеки-філії №7 для дорослого населення (на
суму 447,4 тис.грн.), бібліотеки-філії №7 «Джерело» для дітей (205,2 тис.грн.),
дитячої музичної школи №6 (813,6 тис.грн.), дитячої музичної школи №4
(425,8 тис.грн.) на реконструкцію будівлі Палацу культури «Орбіта»
спрямовано 101,6 тис.грн.
За рахунок коштів власних надходжень (оплата за навчання)
здійснювався капітальний ремонт силових та освітлювальних мереж дитячої
школи мистецтв №2 (54,9 тис.грн.), придбано обладнання і література для
підвідомчих закладів (551,2 тис.грн.), музичні інструменти (483,9 тис.грн.)
тощо.
Розвиток туризму
На реалізацію заходів Програми розвитку туризму в м.Запоріжжі за
І півріччя 2017 року витрачено 118,8 тис.грн. Кошти спрямовано на:
- участь у ХХІІІ Міжнародній туристичній виставці «UITT 2017» у
м.Києві, участь у проведенні круглого столу на тему «Запоріжжя туристичне»
спільно з Агентством регіональних ініціатив та партнерами;
- проведення презентації Концепції програми розвитку туризму «7х7» у
виставковому центрі «Козак-Палац»;
- розповсюдження друкованої продукції туристичного спрямування при
проведенні спеціалізованої виставки туристичних послуг і товарів «Ярмарок
подорожей-2017» у виставковому центрі «Козак-Палац»;
- збір інформації щодо підготовки заповідників, музеїв до обслуговування
туристів та відпочиваючих на туристичних об`єктах м.Запоріжжя.
Крім того, тривала робота з розробки туристичної символіки, визначення
ідентифікації міста та створення його повноцінного бренду; виготовлялася
друкована продукція для використання у презентаційних цілях. Наразі
проводяться оглядові та тематичні екскурсії для гостей, туристів та мешканців
міста за розробленими суб’єктами туристичної діяльності маршрутами.
З метою популяризації історико-культурного, природного туристичного
потенціалу Запоріжжя забезпечувалося проведення іміджевих інформаційнорекламних заходів, а саме: міського фестивалю «День Європи в м.Запоріжжі»
та перегонів «Байда-раллі-2017» спільно з клубом «Байдарка».
Фізична культура і спорт
У звітному періоді за рахунок бюджету міста утримувалося 20 дитячоюнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), в яких займалося 6,6 тис. дітей та
підлітків, що на 3,0% більше, ніж в аналогічному періоді 2016 року. ДЮСШ
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функціонують в кожному районі міста та використовують спортивну базу
70 загальноосвітніх та 4 позашкільних навчальних закладів.
Результати роботи галузі фізичної культури та спорту в І півріччі 2017
року:
Проведено
• 4 Всеукраїнських
турніри (871 учасник
з 16 областей)
• 75 міських та
районних спортивномасових заходів
(взяло участь
7,7 тис.осіб)
• 107 навчальнотренувальних зборів

Досягнення вихованців
ДЮСШ
•1014 спортсменів
відряджено для участі в
Чемпіонатах та
Першостях області й
України
•завоювали 26 нагород на
Чемпіонатах України та
Європи, Кубках України
•отримали 552
спортивних розряди:
кандидат в майстери
спорту - 107 осіб;
І розряд - 151 осіб;
масові спортивні розряди
- 294 особи

Видатки
•368,66 тис.грн. - на
проведення міських і
районних спортивномасових та фізкультурнооздоровчих заходів
•25579,7 тис.грн. - на
утримання ДЮСШ
•6840,73 тис.грн. - на
утримання комунальних
установ та підприємств

У рамках проведення Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх спільна турбота» відремонтовано 130 спортивних споруд та майданчиків, які
знаходяться на балансі учбових закладів площею понад 100 кв.м. Під час
проведення місячника в ньому взяло учать понад 32,0 тис.осіб, витрачено
39,3 тис.грн. бюджетних та позабюджетних коштів.
З метою створення належних умов для проведення навчально-тренувальної
роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, за рахунок бюджету міста
придбано спортивний інвентар на 1701,74 тис.грн.
Охорона навколишнього природного середовища
За І півріччя 2017 року до міського фонду охорони навколишнього
природного середовища надійшло 10,99 млн.грн., що становить 49,3% від
очікуваних річних надходжень (22,25 млн.грн.) та на 0,93 млн.грн. більше, ніж
у І півріччі 2016 року.
Видатки на виконання заходів з охорони навколишнього природного
середовища склали 4,85 млн.грн.
У рамках проекту «Будівництво каналізаційного колектору від
вул.Кремлівської до вул.Істоміна м.Запоріжжя» завершено роботи з розчистки
русла р.Верхня Хортиця та вертикального планування прилеглої до русла
території, розпочаті в 2016 році. Сума фінансування становила 661,81 тис.грн.
По заходу «Реконструкція каналізаційного колектору до КНС-1 по
вул.Українській м.Запоріжжя» тривали будівельні роботи, розпочаті в
попередні роки (891,537 тис.грн.).
Розроблено проекти на розчистку русла р.Верхня Хортиця в районі
вул. Шушенської, Зачиняєва, Істоміна та проект на поліпшення технічного
стану та благоустрій великої водойми ЦПКтаВ «Дубовий гай».
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З метою поліпшення екологічного стану міста за рахунок коштів міського
фонду охорони навколишнього природного середовища висаджено 1053 дерева,
3976 чагарників та 1,0 тис.кв.м рулонного газону.
Проведено закупівлю декоративних насаджень для позашкільного
навчального закладу «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» та
розпочато роботи з реконструкції теплиці закладу.
На заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного
середовища, підвищення екологічної свідомості населення спрямовано
422,7 тис.грн.
У звітному періоді проведено І-й спеціалізований міжнародний
Запорізький екологічний форум «Еко Форум - 2017» та фотовиставку-конкурс
«Іншої землі у нас не буде, нам треба нашу зберегти»; виходив щомісячний
безкоштовний додаток до газети «Запорозька Січ» - «Запоріжжя екологічне» та
цикли телепередач екологічного спрямування на телеканалах «Алекс» та «Z».
Техногенна безпека
Пріоритетом в діяльності управління з питань попередження надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення міської ради є створення умов щодо
захисту населення від надзвичайних ситуацій, в тому числі військового
характеру, шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і
надання допомоги постраждалим.
На виконання завдань Міської цільової програми запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організації
рятування на водах спрямовано 4,94 млн.грн., у т.ч. на заходи, пов’язані із
попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій - 2,42 млн.грн., на
проведення пошуково-рятувальних робіт з виявленням та підняттям потерпілих
на водних об’єктах - 2,52 млн.грн.
Для забезпечення високого рівня готовності підрозділів Запорізької
міської рятувально-водолазної служби до дій за призначенням, та з метою
підвищення рівня безпеки відпочиваючих на акваторії міста в звітному періоді
придбано водолазне спорядження (гідрокостюми, спинки, вантажні пояси) - на
45,0 тис.грн. та рятувальні засоби (канати, шнури, фали) на суму 9,5 тис.грн.
У звітному періоді спеціалісти аварійно-рятувальної служби врятували
життя 136 особам, попередили можливу втрату матеріальних коштів державного
і особистого майна на 3,7 млн.грн.
На водних об’єктах рятувальники врятували життя 120 особам. Була
проведена очистка водної акваторії пляжів та зон відпочинку загальною
площею 93,55 тис.кв.м.
* Розділ підготовлено на підставі даних Головного управління статистики у
Запорізькій області

Додаток до інформації щодо виконанання
Програми
економічного і соціального
розвитку м.Запоріжжя
на 2017 рік за
підсумками І півріччя 2017 року

Фінансові показники комунальних підприємств м.Запоріжжя за І півріччя 2017 року
№
з/
п1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Найменування підприємства
КП “Водоканал”
Концерн “Міські теплові мережі”
КП “Теплові мережі Заводського району”
КП “Теплові мережі Комунарського району”
КП “ВРЕЖО №7”*
КП “Запоріжремсервіс” Запорізької міської ради
МКП “Основаніє”
КП "Наше місто" Запорізької міської ради
ЗКАТП-082801“Комунсантрансекологія”
КП “Титан”
КРБП “Зеленбуд”
КП “ЕЛУАШ”
КП ЕЗО “Запоріжміськсвітло”
СКП “Запорізька ритуальна служба”
КП “Запорізьке міське інвестиційне агентство”
КП “Управління капітального будівництва”
КП "Запорізьке енергетичне агентство" Запорізької
КП “Центр управління інформаційними технологіями ”
КП “ЗМД “Дніпровський металург”
КП “Редакція газети “Запорозька Січ”
КП “Градпроект”
КП “Примула"
КП “Міська стоматологічна поліклініка №5”
КП “ККП Жовтневого району”
КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"
ЗКПМЕ “Запоріжелектротранс”
КП “Преса”**
КП “Паркування”
КП “Муніципальна телевізійна мережа”
КП ГХ “Візит”**
КП “Запоріжринок”
КП “Побутовик” Запорізької міської ради
КП “ЦПК та В“Дубовий гай”
КСВП “Юність”**
КП "Міський футбольний клуб "Металург"***
КП “Мрія”**
Всього:
Прибуток
Збиток

Доходи
244 130,00
1 413 174,00
49,60
740,60
257,00
29 775,00
19 121,00
265 806,00
627,00
41 352,00
21 071,00
64 861,00
34 545,00
12 112,00
9 342,90
3 370,00
244,50
10 078,30
1 182,00
1 171,80
1 216,00
13 805,00
2 667,00
131,50
39 055,00
95 474,00
1 633,00
1 919,00
5 374,00
23,00
11 362,00
1 086,80
3 105,20
200,70
10 915,00
0,00
2 360 977,90

Витрати
235 249,00
1 289 412,00
47,60
664,30
560,20
29 276,00
24 440,00
265 648,00
730,00
38 176,00
19 685,00
63 649,00
33 832,00
11 651,00
5 182,00
4 138,00
185,50
10 044,90
1 181,00
1 339,30
1 327,00
14 254,00
2 414,00
226,00
24 819,00
102 812,00
484,00
1 836,00
5 385,00
132,80
10 494,00
916,20
3 140,10
32 767,10
10 458,00
0,00
2 246 556,00

Податок на
прибуток
3 266,00
20 964,00
0,40
16,80
0,00
109,00
8 417,00
35,00
0,00
697,00
313,00
186,00
151,00
99,00
913,40
0,00
58,90
0,00
0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 125,00
0,00
0,00
18,00
0,00
0,00
206,00
37,50
0,00
0,00
102,00
0,00
38 715,22

тис.грн.
Чистий
прибуток
8 881,00
123 762,00
2,00
76,30
-303,20
499,00
-5 319,00
158,00
-103,00
3 176,00
1 386,00
1 212,00
713,00
461,00
4 160,90
-768,00
59,00
33,40
1,00
-167,50
-111,00
-449,00
253,00
-94,50
14 236,00
-7 338,00
1 149,00
83,00
-11,00
-109,80
868,00
170,60
-34,90
-32 566,40
457,00
0,00
114 421,90
161 797,20
-47 375,30

*результати діяльності підприємства наведено з урахуванням надходжень від збору дебіторської заборгованості та погашення
кредиторської заборгованості
**підприємствами припинено діяльність на підставі рішень міської ради
***згідно з рішенням Запорізької міської ради від 31.05.2017 №35 "Про зміну найменування комунального
підприємства "Центральний стадіон" на комунальне підприємство "Міський футбольний клуб "Металург"
перейменовано КП «Центральний стадіон»
22 КП прибуткових -161797,20 тис.грн.
13 КП збиткових - 47375,30 тис.грн.

