Програма економічного і
соціального розвитку
м.Запоріжжя на 2021 рік

Департамент економічного розвитку
міської ради

Мета та пріоритети
поліпшення
екологічної
ситуації
оптимізація
системи
охорони
здоров’я та
соціального
захисту

розвиток
ресурсоощадної та
енергоефективної
системи
життєзабезпечення
міста

Основна мета - реалізація комплексної
системи заходів, спрямованих на
забезпечення умов для економічного та
інвестиційного розвитку міста,
збереження робочих місць та добробут
населення в умовах поширення гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

покращення
місцевого
бізнес-клімату

створення
безпечного,
облаштованого та
доступного
міського
середовища

створення умов
для
запобігання
виникненню і
поширенню
COVID-19 у місті
формування
освітнього та
культурного
простору
розвиток зручної
системи
транспортного
сполучення

Основні показники розвитку
на 2021 рік

Обсяг
реалізованої
промислової
продукції
145,9 млрд.грн.
+12,2%

Середньомісячна
заробітна плата

Загальний фонд
оплати праці

12 733,0 грн.
+11,0%

32,5 млрд.грн.
+11,0%

Роздрібний
товарообіг
підприємств

23,6 млрд.грн.
+3,5%

Розвиток промисловості
очік. за 2020

план на 2021

Обсяг реалізованої
промислової продукції,
млрд.грн.

2470,3
(+6,4%)
732,8
953,4
(+30,1%)

Імпорт товарів,
млн.дол.США

1589,4
1516,9

145,9
(+12,2%)
2322,2

Експорт товарів,
млн.дол.США

Сальдо, млн.дол.США

130,0

Розвиток підприємництва
очік. за 2020

22799,8

Обсяг роздрібного товарообігу
підприємств, млн.грн.

Кількість
середніх…
Кількість
зареєстрованих ФОП,…

23597,8
(+3,5%)

9441,6

Обсяг реалізованих послуг
(у ринкових цінах),…
Кількість малих
підприємств, од.

план на 2021

9598

361

9536,0
(+1%)
9982
(+4%)

Відкрито філію ЦНАП у
Хортицькому районі та планується
розширення переліку надання
адмінпослуг суб'єктам звернень

379
(+2%)

37229

37974
(+5%)

Надходження до бюджету
міста
у 2021 році прогнозуються надходження від:

 приватизації комунального майна

– 4,0 млн.грн.;

 орендної плати за об’єкти права комунальної власності міста
– 13,0 млн.грн.;
 плати за землю

– 910,0 млн.грн.;

 від земельних торгів (у формі аукціону)

– 1,4 млн.грн.;

 податку на прибуток КП

– 25,3 млн.грн.;

 частки (частини) прибутку КП

– 1,7 млн.грн.

Бюджет розвитку
(будівництво та реконструкція,
об’єктів)

У 2021 році кошти бюджету розвитку планується спрямувати на реконструкцію:
• закладів освіти – 24 об'єкти;
• закладів охорони здоров’я – 11 об'єктів;
• житлового господарства (будинків, покрівель, під'їздів, фасадів, технічне переоснащення
котельні) – 12 об'єктів;
• мереж водопостачання та водовідведення, серед яких: реконструкція каналізаційного
колектору до КНС-1, хлораторної ДВС-2, ділянки водопроводів та каналізаційні колектори –
8 об'єктів;
• 7 контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів;
• зливової каналізації – 3 об’єкти;
• вулиць, доріг, тротуарів – 14 об'єктів;
• будівництво та реконструкцію 22 об'єктів мереж зовнішнього освітлення;
• будівництво та реконструкцію 14 світлофорів;
• реконструкцію площ, парків, скверів, пляжів тощо – 22 об'єкти;
• будівництво крематорію – 2 об'єкти;
• будівництво та реконструкцію 5 елементів системи аеродромного
комплексу Міжнародного
аеропорту «Запоріжжя» (радіотехнічні засоби навігації, система
технагляду і контролю доступу, системи світлосигнального обладнання тощо);
• будівництво зон відеоспостереження – 7 об'єктів;
• будівництво диспетчерської системи зв'язку – 123 об'єкти

Бюджет розвитку
(будівництво та реконструкція,
об’єктів)
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Енергозбереження та співпраця з
МФО й інвестиційними інституціями
(NEFСO)
Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів у
рамках реалізації Муніципального енергетичного плану
м.Запоріжжя

Термомодернізація 27
об’єктів бюджетної сфери

Термомодернізація

40 закладів освіти

NEFСO

Цільові екологічні (зелені)
інвестиції (Кіотський протокол)

Встановлення ІТП на
будівлях
бюджетної
житлової сфер

97
та

«Будівництво цеху утилізації осаду після
механіч-ного зневоднення на центральних
каналізаційних очисних спорудах Лівого
берега ЦОС-1 м. Запоріжжя» і «Реконструкція
та розширення центральних очисних споруд
каналізації Правобережної частини (ЦОС-2)

Транспорт та співпраця з МФО й
інвестиційними інституціями)
Технічне переоснащення міського електротранспорту
Оновлення рухомого складу
Оновлення рухомого складу, модернізація і реконструкція інфраструктури електричного
транспорту ЗКПЕМТ «Запоріжелектротранс»
Реконструкція об’єктів «Міжнародного аеропорту Запоріжжя», збільшення кількості
обслуговуючих авіаліній
Реалізація програми «Безпечне місто»

Зелені
інвестиції

- 10 електробусів
- 6 підстанцій

ЄІБ

- 20 автобусів
великої місткості
- 26 електробусів

IFС

- 20 нових тролейбусів з автономним ходом,
- 7 од. спецтехніки та модернізація 5 тягових
перетворювальних підстанцій;
- облаштування зупинкових комплексів
інформаційним табло

Житлово-комунальне
господарство
Реконструкція 12 об’єктів житлового
господарства
Вибірковий капітальний ремонт 11
житлових будинків
Ремонт 14,87 тис.кв.м покрівель;
Заміна 9,42 тис.п.м інженерних мереж
(у 15 будинках та завершення робіт у 6
будинках);
Капітальний ремонт 2 гуртожитків та
завершення робіт у 2 гуртожитках;
Вирівнювання 3-х блок-секцій 2-х
будинків після деформацій;
Капітальний ремонт ліфтового
господарства - 132 од. (у 81 будинку);
Будівництво диспетчерської системи
зв’язку – 123 об’єкти;
Створення близько 110 ОСББ.

Інфраструктура та
благоустрій
Утримання та експлуатація 8464,0 тис.кв.м
доріг та 47 мостів;
Поточний ремонт 133,8 тис.кв.м доріг;
Будівництво, капітальний ремонт та
реконструкція доріг;
Будівництво автотранспортної магістралі
через р.Дніпро;
Будівництво та реконструкція 14
світлофорних об'єктів;
Будівництво та реконструкція 20,0 об’єктів
мереж зовнішнього освітлення;
Реконструкуція площ, парків, скверів,
пляжів - 22,0 об’єкти

Встановлення 365 енергозберігаючих
світильника;
Утримання міських кладовищ та
поточний ремонт їх елементів на площі
295,5 га;
Озеленення, утримання парків, скверів
та зелених зон на площі 839,9 га;
Благоустрій 9,9 га зон відпочинку
(пляжів);
Співпраця з IFC (інтелектуальна система
управління вуличним освітленням;
керування засобами регулювання
дорожнім рухом; створення сучасного
екологічного парку).

Гуманітарна сфера
Соціальний захист

Реалізація Міської комплексної програми соціального
захисту населення;
Впровадження новітніх технологій в організацію
роботи щодо соціального захисту та соціального
обслуговування громадян;
Надання пільгових довгострокових кредитів, молодим
сім’ям та одиноким громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла;

Соціальний захист дітей, що опинились у
складних життєвих обставинах;
Розвиток сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування за принципом
родинності;

Освіта
Надання якісних освітніх послуг та рівного
доступу до знань мешканцям міста;
Максимальне охоплення дітей дошкільною
освітою шляхом ефективного використання
наявного організаційного, фінансового,
кадрового потенціалу;
Створення сучасного освітнього простору у
закладах освіти міста;
Реконструкція 24 об’єктів закладів освіти з
використанням енергоефективних
технологій, в т.ч.:
- будівництво газових котелень у 4 ЗНЗ;
- термомодернізація будівель 8 ДНЗ та 2 ЗНЗ.

Охорона здоров'я
Зміцнення матеріально-технічної бази
центрів ПМСД шляхом модернізації
існуючих амбулаторій загальної практикисімейної медицини та оснащення Центрів
Підвищення якості медичної допомоги;
ПМСД у відповідності до табелю
Доступність первинної медичної допомоги,
оснащення;
ефективність і своєчасність діагностики
Забезпечення медичних закладів міста
найбільш поширених захворювань;
медикаментозними засобами та
Впровадження доплат працівникам закладів
виробами медичного призначення для
охорони здоров'я, які безпосередньо зайняті
надання медичної допомоги, в т.ч.
у ліквідації епідемії, здійсненні заходів з
інвалідів.
запобігання поширенню та лікуванні
пацієнтів із випадками гострої респіраторної
хвороби COVID-19, cпричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 згідно з діючим
законодавством;
Створення телемедичної системи міста з
інтеграцією її в єдиний медичний простір
регіону та країни тощо;

Культурно-туристична сфера
Зростання туристичного потоку;
Покращення якості надання послуг у сфері
індустрії гостинності;
Збільшення кількості якісних туристичних
продуктів;
Покращення іміджу Запоріжжя;
Збільшення кількості туристів з цільових ринків;
Розвиток ділового туризму;
Надходження 1,6 млн.грн. туристичного збору.

Реалізація культурно-мистецьких проєктів
всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Охорона довкілля
Покращення гідрологічного режиму водних об’єктів, територій
природно-заповідного фонду та стану існуючих зелених насаджень;
Залучення широких кіл громадськості до важливих питань у сфері
охорони навколишнього природного середовища.

Надходження

22,6 млн.грн.
екологічного податку

Дякую за увагу!

