Інформація про виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Запоріжжя на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від
20.12.2017 №54 за підсумками І півріччя 2018 року
У звітному періоді спільна робота виконавчих органів міської ради
спрямовувалася на реалізацію заходів Програми економічного і соціального
розвитку міста. Пріоритетними напрямками Програми в 2018 році визначено
створення умов для підвищення конкурентоспроможності економіки,
підвищення рівня соціальних стандартів та рівня ефективності управління
містом.
Основні показники економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя за
І півріччя 2018 року наведено в додатку 1.
Реалізація основних напрямів бюджетної та податкової політики
Бюджетна політика м.Запоріжжя спрямована на зміцнення фінансової
бази та стабільне наповнення бюджету міста фінансовими ресурсами.
Відповідно до затвердженого Плану заходів щодо забезпечення наповнення
доходної частини бюджету міста, виконувалася робота з приведення договорів
оренди земельних ділянок до норм чинного законодавства, погашення
заборгованості із виплати заробітної плати та збільшення її рівня, зменшення
боргів по орендній платі за користування майном комунальної власності,
стягнення в судовому порядку коштів пайової участі в розвитку інфраструктури
міста тощо.
За результатами реалізації зазначених заходів станом на 01.07.2018 до
бюджету міста додатково надійшло 30,3 млн.грн., у тому числі:
-10,7 млн.грн. податку на майно (в частині плати за землю), з яких:
1,8 млн.грн. - за рахунок приведення вартості земельних ділянок до норм нової
нормативної грошової оцінки землі, 0,7 млн.грн. - погашення заборгованості по
земельному податку та 5,7 млн.грн. - орендній платі за землю, 0,6 млн.грн. укладання 10 нових договорів оренди тощо;
- 16,8 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб (за рахунок активізації
роботи з ліквідації боргів по заробітній платі в сумі 2,0 млн.грн., збільшення її
рівня - 8,9 млн.грн., створення нових робочих місць - 4,5 млн.грн. тощо);
- 2,8 млн.грн. орендної плати за користування майном комунальної
власності (внаслідок погашення боргів), екологічного податку тощо.
Крім того, відповідно до рішення міської ради від 20.12.2017 №56 «Про
обслуговування коштів бюджету міста в частині бюджету розвитку та власних
надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору»
отримано 5,6 млн.грн. відсотків, що нараховуються на залишки коштів на
рахунках бюджету розвитку.
З урахуванням додаткових коштів доходна частина бюджету міста станом
на 01.07.2018 виконана в обсязі 4 604,0 млн.грн., у т.ч. 2 372,4 млн.грн. - доходи
загального фонду, 144,8 млн.грн. - спеціального та 2 086,8 млн.грн. - офіційні
трансферти. У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи (без
урахування трансфертів) зросли на 14,5% або на 317,9 млн.грн.
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План по доходах, які формують загальний фонд, виконано на 105,3%.
Понад плану надійшло 120,4 млн.грн. У порівнянні з І півріччям 2017 року
зазначені доходи збільшилися на 14,4% або на 298,5 млн.грн.
Доходи спеціального фонду бюджету міста збільшилися на 19,4 млн.грн.
(в основному за рахунок власних надходжень бюджетних установ та
екологічного податку). До бюджету розвитку бюджету міста в звітному півріччі
надійшло 11,8 млн.грн.
Обсяг видатків бюджету міста за цей період складає 4 417,9 млн.грн.,
у т.ч. видатки загального фонду - 4 045,6 млн.грн., або 96,6% від плану на
відповідний період та спеціального фонду (без урахування видатків за рахунок
власних надходжень бюджетних установ) - 372,3 млн.грн., або 72,8%.
Станом на 01.07.2018 обсяг дебіторської заборгованості по бюджету
міста в порівнянні з початком року збільшився на 50,6 млн.грн. та становив
132,4 млн.грн. (у т.ч. 86,0 млн.грн. - прострочена); обсяг кредиторської
заборгованості зменшився на 406,1 млн.грн. та становив 13,5 млн.грн. (7,4
млн.грн. - прострочена). Основна сума заборгованості пов’язана з наданням
авансів на ремонтні та будівельні роботи. Крім того, згідно з Порядком
фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання
державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з
державного бюджету (Порядок), затвердженого постановою КМУ від
04.03.2002 №256, перерахування субвенції здійснюється на суму
заборгованості, що утворилася на початок місяця, в наступному за звітним
місяці.
Прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду виникла
у зв’язку з не наданням підприємством ВСП «Дніпровське регіональне
відділення» філії Енергозбут ПАТ «Укрзалізниця» по Шевченківському та
Олександрівському районах реєстру обсягів спожитих енергоносіїв та наданих
послуг (додаток №1), передбаченого вищезазначеним Порядком.
З метою покриття дефіциту бюджету міста проведено роботу із
залученням кредитних коштів. У червні поточного року Міністерством фінансів
України погоджено обсяг та умови здійснення місцевого запозичення
Запорізькою міською радою в 2018 році для фінансування видатків бюджету
розвитку міста, спрямованих на створення, приріст, оновлення стратегічних
об’єктів довгострокового користування та об’єктів, спрямованих на
задоволення інтересів мешканців міста. На цей час з установами банків
укладено кредитні договори на суму 500,0 млн.грн.
Фінансовий стан комунальних підприємств міста
На території м.Запоріжжя здійснюють фінансово-господарську
діяльність 34 комунальних підприємства, які підпорядковані відповідним
структурним підрозділам міської ради. Крім того, 2 підприємства (КП «Преса»
та КСВП «Юність») знаходяться в стані припинення господарської діяльності.
У звітному періоді створено комунальне підприємство «Туристичний
інформаційний центр» (замість комунальної установи «Туристичний
інформаційний центр»).
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За І півріччя 2018 року загальний дохід комунальних підприємств міста
становив 2425,7 млн.грн., що на 128,1 млн.грн. (5,6%) більше, ніж заплановано,
та на 65,4 млн.грн.(2,8%) більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Фінансовим результатом роботи комунальних підприємств за січеньчервень 2018 року є збиток у розмірі 25,5 млн.грн. Прибуток у розмірі
52,3 млн.грн. отримали 20 комунальних підприємств, проте, 14 підприємств
отримали збитки в сумі 77,8 млн.грн.
Найбільш прибутковим є КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»
(чистий прибуток - 30,5 млн.грн.), завдяки збільшенню кількості авіарейсів та
пасажиропотоку та скороченню термінів ремонту злітно-посадкової смуги (на
10 днів від врахованого у фінансовому плані).
КП «Запоріжремсервіс» отримано прибуток у розмірі 6,8 млн.грн.
внаслідок економії матеріальних витрат, що пов`язане з накопиченням у
І півріччі 2018 року коштів на проведення поточних ремонтів житлового фонду.
КП «Водоканал» отримано чистий прибуток у розмірі 5,7 млн.грн.
за рахунок збільшення обсягів водопостачання на 2,2%, водовідведення на 3,4%.
Найбільші збитки отримано Концерном «Міські теплові мережі»
(58,0 млн.грн.). Головними причинами збитковості є:
- перевитрати природного газу на суму 68,8 млн.грн. у зв`язку з
перевищенням втрат теплової енергії понад враховані в тарифі на 95,3 тис.Гкал;
- непокриття постійних витрат доходами на суму 28,1 млн.грн. у зв`язку
зі зниженням фактичного корисного відпуску теплової енергії відносно
врахованого в тарифі на 338,27 тис.Гкал. внаслідок вищої температури
навколишнього середовища в порівнянні з нормативною та меншою кількістю
днів опалювального періоду;
- втрати, в зв`язку з витоками води з внутрішньобудинкових мереж,
холодної води в складі гарячої - на 9,6 млн.грн., водовідведення цих втрат 6,2 млн.грн. тощо.
Збиток підприємства «Запоріжелектротранс» становив 10,6 млн.грн., що
пояснюється недоотриманням доходів від перевезення платної категорії
пасажирів, у зв`язку зі зменшенням випуску рухомого складу та
неукомплектацією штату водіїв, тощо.
Станом на 01.07.2018 до бюджету міста комунальними підприємствами
перераховано 10,0 млн.грн. податку на прибуток та 2,2 млн.грн. - частки
(частини) прибутку.
На комунальних підприємствах міста працює більше 10 тисяч
працівників, середня заробітна плата яких у І півріччі 2018 року становила
6300,5 грн., що на 1269,2 грн. (25,2%) більше, ніж за відповідний період
минулого року.
Основні показники діяльності підприємств комунальної власності міста
за І півріччя 2018 року наведено в додатку 2.
Управління об’єктами комунальної власності міста
У І півріччі 2018 року загальна сума надходжень до бюджету міста від
відчуження комунального майна становила 4,70 млн.грн., що складає 53,1% від
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надходжень за аналогічний період 2017 року та 156,5% до річного плану
(3,0 млн.грн.), у тому числі:
- від приватизації комунального майна - 2,04 млн.грн.;
- від списання (ліквідації, відчуження рухомого майна), яке перебувало в
господарському віданні або оперативному управлінні суб’єктів права
комунальної власності - 2,65 млн.грн.
Упродовж звітного періоду з суб’єктами підприємницької діяльності
укладено 45 договорів оренди об’єктів нерухомого майна комунальної
власності територіальної громади м.Запоріжжя.
Надходження до бюджету міста від орендної плати за комунальне майно
склали 13,56 млн.грн., що становить 81,1% до річного плану (16,73 млн.грн.) та
на 37,8% більше, ніж в аналогічному періоді 2017 року.
З метою залучення додаткових коштів до бюджету міста проведено
3 конкурси на право оренди об’єктів права комунальної власності
територіальної громади м.Запоріжжя. За результатами конкурсів суб’єктам
господарювання передано в оренду 2 об’єкти нерухомості. Загальна сума
надходжень до бюджету від проведення конкурсів склала 17,0 тис.грн.
З метою реалізації заходів зі сприяння розвитку малого підприємництва
та для організації господарської діяльності суб’єктів підприємництва, надання
побутових послуг населенню, створення об’єктів торгівлі, громадського
харчування прийнято 5 рішень виконавчого комітету міської ради про
переведення 7 житлових приміщень до нежитлового фонду.
Задля розвитку соціальної інфраструктури міста до комунальної
власності територіальної громади від суб’єктів іншої форми власності
прийнято:
- товарно-матеріальні цінності в кількості 20 од., вартістю 341,00 тис.грн.
від Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ (у рамках
реалізації проекту «Зміцнення спроможності українських територіальних
громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні»);
- мережі водовідведення - 100 п.м (65,74 тис.грн.);
- мережі теплопостачання - 78 п.м (190,51 тис.грн.);
- інше майно вартістю 74,0 тис.грн.
Для забезпечення ефективного використання комунального майна,
підготовлено рішення виконавчого комітету міської ради про перерозподіл
понад 30 об'єктів нерухомого майна та 500 рухомого майна між суб’єктами
права комунальної власності.
Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин
У звітному періоді тривала робота з розроблення детальних планів
територій по районах міста. Розроблено детальні плани між Донецьким шосе та
вул.Лейтенантською, вздовж вул.Затишної, в районі залізничної станції
Передаточної та вздовж вул.Цегельного заводу, в районі сел.Тепличного та
вздовж траси Харків-Сімферополь, вул.Новоросійської та пров.Колоскового,
вул.Загорської та вул.Василівської. Загальна вартість робіт становила майже
800,0 тис.грн.
Здійснювалася системна робота щодо залучення замовників будівництва
на території м.Запоріжжя до укладання договорів про пайову участь у
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створенні та розвитку об’єктів інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури. У І півріччі 2018 року бюджет міста отримав 2,72 млн.грн.
коштів пайової участі (49,5% до річного плану).
Від плати за землю до бюджету міста надійшло 405,86 млн.грн. (99,4%
від плану на І півріччя), з них 101,73 млн.грн. - земельний податок,
304,13 млн.грн. - орендна плата. У порівнянні з аналогічним періодом 2017
року надходження плати за землю зменшилися на 59,94 млн.грн. або 12,9%. Це
пояснюється наявністю на звітну дату значної суми переплати; наданням
державою пільги до 01.01.2025 по сплаті земельного податку (стовідсоткове
звільнення) суб’єктам літакобудування для земельних ділянок, на яких
здійснюється розробка та/або виготовлення літальних апаратів та двигунів до
них; пільги для земельних ділянок залізниць у межах смуг відведення та
гірничодобувних підприємств (зниження на 75% ставки податку).

рік
2017
2018

Надходження за І півріччя 2017-2018 років:
Плата за землю,
Земельний податок,
Орендна плата,
тис. грн
тис.грн
тис.грн
465 802,4
146 430,7
319 371,7
405 857,5
101 731,0
304 126,5

Щомісяця здійснюється моніторинг стану платежів за договорами
купівлі-продажу земельних ділянок. Так, за І півріччя 2018 року надійшло
4,26 млн.грн. коштів від продажу земельних ділянок (у т.ч. 3,7 млн.грн. по
10 договорах-продажу та 560,0 тис.грн. - 5 авансових платежів).
Постійно поповнюється база договорів оренди земельних ділянок. У
І півріччі 2018 року укладено 63 договори оренди на загальну суму
26,19 млн.грн.
Проводиться широкомасштабна роз’яснювальна робота серед орендарів
щодо необхідності приведення у відповідність до чинного законодавства та
рішень Запорізької міської ради договорів оренди земельних ділянок шляхом
укладання додаткових угод. За результатами проведеної роботи укладено
38 додаткових угод на 12,23 млн.грн. та підготовлено 52 пропозиції щодо
внесення змін до договорів оренди землі разом з проектами додаткових угод та
розрахунками розміру орендної плати.
У рамках проведення претензійно-позовної роботи з особами, договори
оренди землі яких не відповідають вимогам чинного законодавства
підготовлено та передано 7 матеріалів до Департаменту правового забезпечення
міської ради для подання позовів до суду.
Закупівля товарів, робіт та послуг для потреб міста
У січні-червні 2018 року через електронну систему Prozorro проводив
закупівлі 121 (із 154) замовник (виконавчі органи міської ради, комунальні
установи, заклади та підприємства, що належать до комунальної власності
міста).
Замовниками (розпорядниками усіх рівнів) оголошено 5432 закупівлі на
очікувану вартість 3243,607 млн.грн., що на 14,8% більше, ніж за відповідний
період 2017 року, з них:
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- завершено 4213 закупівель (або 77,6% від оголошених);
- укладено 4412 договори на загальну суму 1421,207 млн.грн.
За результатами проведених закупівель економія коштів склала
43,406 млн.грн. (або 3,2% від очікуваної вартості завершених закупівель).
Із загальної кількості (5432) оголошених у січні - червні 2018 року
закупівель:
- 23,5% склали надпорогові електронні закупівлі (або 1275 від загальної
кількості оголошених закупівель);
- 33,6% - допорогові електронні закупівлі (або 1824 закупівлі);
- 42,9 % - звіти про укладенні договори (пряма закупівля) (або 2333 звіти).
Промисловість та інвестиційний розвиток*
У м.Запоріжжі упродовж І півріччя 2018 року спостерігалася позитивна
динаміка промислового виробництва. Так, обсяги промислової продукції по
Запорізькій області збільшилися на 5,2% (індекс промислової продукції –
105,2%).
Обсяг реалізованої промислової продукції в місті за січень-червень
2018 року становив 79,5 млрд.грн. (74,7% до обласного показника, 52,4% від
запланованого на рік та на 17,9% більше, ніж за аналогічний період 2017 року),
у розрахунку на одного мешканця показник становив 106,3 тис.грн., що в
3,7 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 - 43,5 млрд.грн. (на 31,2% більше, ніж за І півріччя 2017 ріку);
- машинобудування - 10,6 млрд.грн. (на 20,6% більше);
- харчова промисловість - 7,1 млрд.грн. (на 8,7% більше);
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 7,1 млрд.грн. (на 21,5% менше).
Промисловість міста має чітко визначену експортну орієнтацію, про що
свідчать високі обсяги зовнішньоторговельного товарообігу, 69,0% якого
складає експорт.
Упродовж І кварталу 2018 року експорт товарів і послуг складав
753,3 млн.дол.США (на 24,8% більше, ніж за відповідний період 2017 року),
імпорт - 338,8 млн.дол.США (на 61,3% більше). Позитивне сальдо
зовнішньоторговельного балансу міста склало 414,5 млн.дол.США.
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Як і в попередні періоди, основу зовнішньої торгівлі міста становили
товари. На їх долю припадало 95,6% експорту та 96,7% імпорту.
За січень-березень 2018 року експорт товарів становив 720,1 млн.дол.
США (збільшився на 27,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року),
імпорт - 327,5 млн.дол.США (збільшився на 67,8%). Позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі товарами склало 392,6 млн. дол. США.
За І квартал 2018 року в економіку міста залучено 0,6 млн.дол.США
іноземних інвестицій (3,7% від запланованого на 2018 рік). Загальний обсяг
акціонерного капіталу нерезидентів станом на 01.04.2018 становив 904,7 млн.
дол.США., що на 2,1% більше, ніж на початок року (885,8 млн.дол.США).
Динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій
в економіку м.Запоріжжя, млн.дол.США

У поточному році тривала модернізація та реконструкція виробничих
потужностей на промислових підприємствах міста. Серед найбільших
інвестиційних проектів:
- «Організація виробництва феритів» на КП «НВК «Іскра»;
- «Розробка технічних основ дослідної технології одержання
магнітотвердих анізотропних гексаферитів» на КП «НВК «Іскра»;
- «Придбання аварійних запасних частин для РКМ-1000 і РКМ-340» на
ПрАТ «Дніпроспецсталь»;
- «Заміна рами робочого рольганга та придбання запасних частин для
шліфувальних головок верстату Loese» на ПрАТ «Дніпроспецсталь».
Підприємництво та регуляторна діяльність*
За даними Головного управління Державної фіскальної служби в
Запорізькій області станом на 01.07.2018 кількість суб’єктів малого та
середнього підприємництва (МСП) склала 42,46 тис.од., що на 4,5%
(2,0 тис.од.) менше, ніж на 01.07.2017. Кількість малих підприємств становила
7,23 тис.од. (збільшилася на 4,4%), середніх підприємств - 322 од. (зросла на
3,9%), фізичних осіб-підприємців - 34,91 тис.осіб (зменшилася на 6,2%).
Чисельність найманих осіб в секторі МСП (включаючи фізичних осібпідприємців) склала 116,39 тис.осіб, що на 2,2% більше планового показника.
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Інформація щодо основних показників стану розвитку малого
та середнього підприємництва
До попереднього
року

Показник
Назва показників

До плану

2018
рік
(план)

01.07.2017

01.07.2018

%

±

%

±

43312

44460

42464

-4,5

-1996

-2,0

-848

- середніх

313

310

322

3,9

12

2,9
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- малих,

8115

6923

7229

4,4

306

-10,9

-886

-

5951

6180

3,8

229

-

-

34884

37227

34913

-6,2

-2314

0,1

29

113830

-

116388

-

-

2,2

2558

Кількість суб’єктів
малого та середнього
підприємництва, од., у
т.ч.:
підприємств, у т. ч.:

з них – мікро
фізичних осіб –
підприємців
Чисельність найманих
в секторі МСП
(включаючи фізичних
осіб – підприємців)

Падіння окремих показників розвитку підприємництва у звітному періоді
зумовлено загальним макроекономічним станом країни. Зовнішні умови для
економіки та сектору підприємництва залишаються складними через високі
ціни на закордонну сировину та матеріали, енергоносії, обмежений доступ
суб’єктів МСП до зовнішніх та внутрішніх фінансових ресурсів.
Упродовж І півріччя 2018 року не приймалися регуляторні акти з
проходженням регуляторної процедури. Разом з тим, здійснено 7 повторних
відстежень результативності регуляторних актів та розміщено на офіційному
порталі міської влади 3 проекти регуляторних актів з аналізами їх
регуляторного впливу.
У звітному періоді проведено 6 засідань міської координаційної ради з
питань розвитку підприємництва.
У рамках Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння
розвитку малого та середнього підприємництва проведено Хакатон, який
реалізовано проектом Startup ShowRoom, 5 семінарів та тренінгів.
Задля підвищення обізнаності підприємців стосовно змін у законодавстві,
сучасних тенденцій щодо ведення бізнесу, висвітлення нагальних проблем
підприємництва та популяризації серед мешканців міста підприємницької
діяльності в звітному періоді на телеканалі «Z» вийшло в ефір 13 випусків
спеціалізованої телепередачі для підприємців «Діло».
Система надання адміністративних послуг
На цей час у м.Запоріжжі функціонують 6 філій Центру надання
адміністративних послуг (ЦНАП), відкриття шостої філії по Шевченківському
району відбулося в травні поточного року.
Через філії ЦНАП надається 136 видів адміністративних послуг, з них
96 послуг, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України, і є
обов’язковими для видачі в межах ЦНАПу та 40 послуг, що стосуються
документів дозвільного характеру.
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ЦНАП співпрацює з 22 адміністративними органами, з яких 5 - органи
місцевого самоврядування, 17 - обласних та територіальних органів
центральної виконавчої влади.
Упродовж І півріччя до філій ЦНАП звернулося 61,16 тис. суб’єктів
звернень, яким надано 32,54 тис. адміністративних послуг (у т.ч. документів
дозвільного характеру), 3,41 тис.осіб - відмовлено в наданні адмінпослуг,
зареєстровано 1029 декларацій та надано 29,89 тис. консультацій.
Розвиток ринкової інфраструктури*
Обсяг роздрібного товарообігу підприємств, які обліковуються на
території м.Запоріжжя та основним видом економічної діяльності яких є
роздрібна торгівля, за І квартал 2018 року склав 6,2 млрд.грн., що на
440,0 млн.грн., або на 7,1% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Обсяг реалізованих послуг за І квартал 2018 року склав 2,62 млрд.грн., що
на 727,1 млн.грн., або на 38,4% більше, ніж за І квартал 2017 року. Обсяг
послуг, реалізованих населенню збільшився на 7,2% (на 50,6 млн.грн.) та склав
749,4 млн.грн.
На кінець звітного періоду сфера обслуговування міста представлена
2553 магазинами (проти 2243 в аналогічному періоді 2017 року), 533 підприємствами ресторанного господарства (проти 663 од.) на 36,9 тис. посадкових
місць, 99 складами (проти 101 од.), 976 об’єктами сфери послуг (проти
1039 од.).
З метою боротьби зі стихійною торгівлею, в звітному періоді проведено
353 рейдових перевірок, та складено 218 протоколів про адміністративні
правопорушення.
У звітному періоді в усіх районах міста проведено 70 ярмарків з реалізації
продтоварів місцевих товаровиробників, роздрібний товарооборот яких склав
2747,2 тис.грн.
Здійснено 3453 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 тощо.
Відстежувалася цінова ситуація на споживчому ринку міста. За січеньчервень на підприємствах торгівлі та ринках міста проведено 52 моніторинги
оптових та роздрібних цін на основні продукти харчування.
Житлове господарство
Підтримання та розвиток житлово-комунального господарства
залишається одним із головних пріоритетів у діяльності міської влади.
На виконання заходів з утримання та розвитку житлово-комунального
господарства в бюджеті міста на 2018 рік передбачено 701,81 млн.грн., з яких в
І півріччі 2018 року освоєно 205,06 млн.грн. (29,2%).
На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житловоексплуатаційного господарства міста спрямовано 9,76 млн.грн. (27,4% до
річного плану). За ці кошти відновлено 102 кришки оглядових колодязів,
звалено 72 дерева, проведено санітарну обрізку 293 дерев, навантажено та
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вивезено 17,785 тис.куб.м опалого листя та гілля, проведено прибирання снігу
та посипання прибудинкової території на площі 40,786 тис.кв.м, проведено
покіс трави на прибудинкових територіях площею 318,260 тис.кв.м,
виготовлено 333 комплекти технічної документації на житлові будинки для
передачі в ОСББ, проведено технічний огляд 92 ліфтів.
Для приведення житлового фонду міста в технічно справний стан,
придатний для подальшої експлуатації, з бюджету міста спрямовано
51,54 млн.грн. (23,6% до плану). За рахунок цих коштів виконано малий
капітальний ремонт 8 та модернізацію 35 ліфтів, вибірковий капітальний
ремонт на 13-ти об’єктах, проведено заміну 20,286 тис.п.м інженерних мереж
на 33 будинках, відремонтовано 30,522 тис.кв.м покрівлі на 28 будинках.
Станом на 01.07.2018 проведено інструментальне обстеження з деформації
22 житлових будинків, обстеження будівельних конструкцій ЗВ ДП «ДНДІБК»
7-ми будинків, виготовлено проектно-кошторисну документацію на
вирівнювання блок-секцій 2-х житлових будинків по вул.Лахтинській, 9а, 15а
(3-х блок-секцій), укладено договори підряду. Проводиться моніторинг за
деформаціями на 64 житлових будинках. Виконано проекті роботи на
проведення робіт капітального характеру на 178 житлових будинках.
Для підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ) у 2018 році планується виконати капітальний ремонт покрівель,
інженерних мереж та ліфтів у 58 будинків на 100,0 млн.грн., з яких освоєно
32,20 млн.грн. Повністю виконано роботи на 5 будинках ОСББ.
На впровадження пілотного проекту проведення капітальних ремонтів
спільного майна в багатоквартирних житлових будинках міста на умовах
співфінансування, виділено на 2018 рік 50,0 млн.грн. (на 44 будинки).
Станом на 01.07.2018 у м.Запоріжжі створено та функціонують
134 будинки житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та 951 (ОСББ). За
І півріччя 2018 року створено 47 ОСББ у 46 будинках та реорганізовано в ОСББ
2 ЖБК.
У рамках затверджених видатків у розмірі 24,22 млн.грн. (на спорудження
нових об’єктів, на реконструкцію, розширення, добудову, реставрацію об’єктів,
виконання монтажних робіт) виконано роботи на об’єкті «Реконструкція
нежитлових приміщень під житлові по пр. Інженера Преображенського, 3» та
тривають роботи на 21 об’єкті житлового фонду. Освоєно 4,25 млн.грн. або
17,56% до затвердженого плану.
На цей час у комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя
перебуває 3 аварійних будинки, в яких мешкає 20 родин. Для відселення цих
родин із аварійних будинків необхідно 6 однокімнатних, 10 - двокімнатних та
4 - трикімнатних квартири. На придбання житла в 2018 році заплановано
виділити з бюджету міста 12,11 млн.грн.
У 2018 році передбачено 5,04 млн.грн. коштів субвенції з Державного
бюджету України на придбання і будівництво житла й приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення
житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа. За рахунок цих коштів придбано
двокімнатну квартиру за 584,01 тис.грн. для Башмакової К.І, 1995 р.н., яка
перебувала на квартирному обліку в міському реєстрі дітей-сиріт та осіб із їх
числа.
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Поступово оновлюється парк комунальної техніки. У звітному періоді за
кошти бюджету міста для КП «Запоріжремсервіс» придбано 2 подрібнювачі
відходів на суму 234,450 тис.грн.
Благоустрій міста
Головними приоритетами галузі на 2018 рік є забезпечення комплексного
благоустрою території міста та розвитку інфраструктури в сфері зеленого
господарства, а також безпеки дорожнього руху та зовнішнього освітлення.
На виконання заходів з благоустрою освоєно 176,84 млн.грн., що становить
91,4% до плану I півріччя 2018 року (193,51 млн.грн.).

Упродовж січня-червня виконано роботи з:
- поточного ремонту доріг на площі 72,36 тис.кв.м на 30,15 млн.грн.
(100% до плану), у т.ч.: 51,32 тис.кв.м доріг загального користування на
24,70 млн.грн., 14,84 тис.кв.м доріг приватного сектору на 2,70 млн.грн. та
6,20 тис.кв.м тротуарів на 2,75 млн.грн.;
- капітального ремонту доріг на 11,94 млн.грн. (86,7% до плану);
- реконструкції та будівництва об’єктів дорожнього господарства на
10,10 млн.грн. (70% до плану).
На експлуатацію та утримання 7,15 млн.кв.м доріг та 37 мостів витрачено
49,50 млн.грн.
Відсоток освоєння коштів на дорожнє господарство за I півріччя 2018
року становив 94,2% проти 72,6% у I півріччі 2017 року.
На будівництво мереж зовнішнього освітлення спрямовано 59,46 тис.грн.
із запланованих 4,97 млн.грн. через довготривалу процедуру тендерної
закупівлі. На цей час вже укладено договори на виконання будівельних робіт.
На реконструкцію мереж зовнішнього освітлення витрачено 4,77 млн.грн.
(88,1% до плану).
Всього роботи з будівництва та реконструкції мереж зовнішнього
освітлення виконано на 51,3%, що на 2,6 в.п. більше, ніж в аналогічному
періоді 2017 року.
Виконано комплекс робіт з утримання в належному стані 843,02 га
зелених насаджень, 41,6 га парків, 9,9 га пляжів, 38 фонтанів, 130 громадських
вбиральнь, 295,15 га (20 од.) міських кладовищ, забезпечення функціонування
зовнішнього освітлення міста (7 055 487 кВт/год) та світлофорних об’єктів
(368 329 кВт/год), забезпечення безпеки дорожнього руху. На ці роботи
спрямовано 66,59 млн.грн. (99,6% до плану I півріччя).
Крім того, утримано 39 904 та виконано поточний ремонт
21 098 світлоточок; енергозабезпечення об’єктів благоустрою в обсязі 250,2
тис.кВт; водопостачання об’єктів благоустрою в обсязі 2,54 тис.куб.м; нанесено
9,05 тис.кв.м дорожньої розмітки; видалено несанкціонованих надписів
(графіті) на площі 695 кв.м.; обстежено та очищено 17,0 тис.кв.м дна міських
акваторії пляжів; перевезено 774 експертних трупи; поховано 168 померлих
безрідних і невідомих громадян.
Продовжувалися роботи з будівництва полігону твердих побутових
відходів №3 на землях Сонячної селищної ради Запорізького району
Запорізької області. Кошти освоєно в розмірі 665,534 тис.грн. (66,6% до плану).
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Виконувалися проектні та вишукувальні роботи з реконструкції: парку
«Дубовий Гай» на 683,311 тис.грн. (64,1% до плану); бул.Шевченка від
вул.Перемоги до вул.Тбіліської; пл.Фестивальної; з будівництва мереж водопостачання
та
водовідведення
Центрального
міського
пляжу
у
Вознесенівському районі.
Для КП «ЕЛУАШ» придбано сніговий відвал до екскаваторанавантажувача та каретку з вилами до екскаватора-навантажувача на суму
355,312 тис.грн. (127,31 тис.грн. - кошти бюджету міста, 228,00 тис.грн. - кошти
державної субвенції).
Розвиток транспортної інфраструктури*
Упродовж І півріччя 2018 року пасажирські перевезення автомобільним
транспортом загального користування забезпечувало 21 підприємство різних
форм власності, електротранспортом - 1 трамвайне депо та 2 тролейбусних
парки.
Всього в звітному періоді автотранспортом загального користування
перевезено 26,78 млн. пасажирів, що на 17,1% більше, ніж в І півріччі
2017 року.
На підставі проведених пасажирообстежень внесено зміни до маршрутної
мережі міста: введено 4 нових автобусних маршрути (№14,28,56,59), внесено
зміни до 3 маршрутів (№18, 38, 72), вилучено - 3 маршрути (№3, 14, 49а).
Введено до автобусних маршрутів загального користування 13 зупинок
громадського транспорту по вулицях Шевченка, Стартовій, Блакитній.
Тривала робота щодо оновлення та підвищення рівня технічного стану
муніципального транспорту. Здійснено передплату в розмірі 19,08 млн.грн.
(70% від загальної вартості) для придбання трамваїв, які раніше
експлуатувались в державах Європейського Союзу; виконується капітальний
ремонт трамваїв Т-3 із заміною кузова на новий з низьким рівнем полу
(фактично освоєно 1,77 млн.грн.).
Своєчасно відкрито навігацію 2018 року на р.Дніпро, з початку якої
річковим транспортом перевезено 11,20 тис. дачників (на 920,06 тис.грн.).
Автотранспортом перевезено 28,16 тис. пасажирів до садово-городніх ділянок
на 7 автобусних маршрутах.
КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» продовжує нарощувати обсяги
перевезень. Так, пасажиропотік збільшився на 50,0% та становив 177,64 тис.
пасажирів, вантажопотік зріс на 42,8% та становив 2,0 тис.тонн. За січеньчервень 2018 року обслуговано 1475 рейсів.
Покращання показників обумовлено збільшенням регулярних рейсів
АК «Мотор Січ» до Мінську та міжнародних рейсів АК «Туркіш Ерлайнз» до
Стамбулу, збільшенням чартерних рейсів до Анталії, Шарм-Ель-Шейху та
внутрішніх рейсів.
Тривають роботи з модернізації КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя».
Виконано капітальний ремонт 7070 кв.м злітно-посадкової смуги. Вартість
робіт становила понад 19,0 млн.грн. Розпочато роботи з будівництва
пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд (відсоток виконання
річного плану становив 30%). Виконуються роботи з будівництва об’єкту
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«Огородження та система технічного нагляду і контролю доступу по периметру
охоронної зони обмеженого доступу» (річний план виконано на 18,2%).
Для покращення обслуговування клієнтів автостоянок КП «Паркування»
замінено освітлювальне обладнання на енергоефективне та виконано поточний
ремонт замощення.
Упродовж І півріччя КП «Паркування» на 5 цілодобових та 4 денних
автостоянках надано послуг на 191,0 тис. замовлень, що на 28,0% більше, ніж за
І півріччя 2017 року.
Енергоефективність та енергоспоживання
У звітному періоді в рамках реалізації Муніципального енергетичного
плану м.Запоріжжя впроваджувався проект термомодернізації будівлі
комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» по
вул.Запорозького козацтва, 25.
Здійснюється
моніторинг
споживання
енергетичних
ресурсів
бюджетними установами міста.
Четвертий рік поспіль проводяться Дні Сталої Енергії в м.Запоріжжі в
рамках Європейського Тижня Сталої енергетики відповідно до Європейської
ініціативи «Угода мерів».
У І півріччі 2018 року використання вторинного тепла від
ПАТ «Запоріжсталь» для забезпечення гарячого водопостачання районів міста в
міжопалювальний період надало змогу виконати заміщення (вивільнити)
6,538 млн.куб.м природного газу та зменшити на 3,5% викиди парникових газів
у навколишнє середовище.
Зайнятість населення та заробітна плата*
Запорізький міський центр зайнятості постійно вдосконалює посередницькі функції на ринку праці та якість послуг, що надаються шукачам роботи і
роботодавцям.
У звітному періоді в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року
зменшилася загальна чисельність зареєстрованих безробітних громадян, які
перебували на обліку та склала 9,60 тис.осіб проти 11,06 тис.осіб.
Станом на 01.07.2018 на обліку в центрах зайнятості міста перебувало
4,25 тис. безробітних, з яких 3,27 тис.осіб отримували допомогу по
безробіттю.
Центри зайнятості м.Запоріжжя продовжують реалізовувати активні
програми сприяння зайнятості. Так, у січні-червні 2018 року активними
програмами сприяння зайнятості населення було охоплено 3,2 тис. безробітних
громадян, рівень охоплення становив 34,0% проти 36,5% у січні-червні 2017
року.
Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних на кінець звітного
періоду склав 24,8% як і в аналогічному періоді 2017 року. Упродовж
поточного року 2,38 тис.осіб, які мали статус безробітного, знайшли робоче
місце за сприянням міської служби зайнятості.
Станом на 01.07.2018 навантаження на одне вільне робоче місце склало
3 особи проти 9 осіб на 01.07.2017. Наявність вільних робочих місць складала
1251 од., що на 712 од. більше, ніж на 01.07.2017.
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Упродовж звітного періоду 18 безробітних громадян започаткували
власну справу за рахунок отримання одноразової допомоги по безробіттю. В
громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 557 осіб,
пройшли профнавчання 260 осіб (з яких 236 осіб працевлаштовано).
У січні-червні 2018 року фахівцями Запорізької міської служби
зайнятості прийнято 87 рішень про компенсацію роботодавцям фактичних
витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування за безробітних, працевлаштованих на нові робочі місця.
До центрів зайнятості міста в 2018 році звернулися:
- 236 вимушено переміщених осіб, з яких 177 осіб отримали статус
безробітного, 124 - призначено виплату допомоги по безробіттю, 48 - працевлаштовано, 15 - залучено до професійного навчання (13 осіб працевлаштовані
після профнавчання), 8 - брали участь у громадських роботах та інших роботах
тимчасового характеру;
- 279 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в
АТО, з них 250 - набули статусу безробітного, 220 - отримують допомогу по
безробіттю, 62 – працевлаштовано.
З початку року на обліку в центрах зайнятості міста перебувало 752 особи
з інвалідністю, з яких 104 - працевлаштовано, 15 - проходили професійне
навчання, 3 - брали участь у роботах тимчасового характеру.
У 2018 році зберіглася тенденція щодо зростання заробітної плати
працівників міста.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
м.Запоріжжя за І квартал 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом
2017 року збільшилася на 28,7% та становила 8196,91 грн. Середній розмір
заробітної плати в 2,2 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати
(3723,0 грн.) та в 4,7 рази прожитковий мінімум для працездатної особи
(1762,0 грн.).
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по
м.Запоріжжю на 5,0% більше, ніж по Запорізькій області та на 1,0% - ніж по
Україні.
Упродовж звітного періоду проведено 5 засідань міської комісії,
39 засідань районних та 39 засідань 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 200 керівників підприємств-боржників із виплати заробітної
плати, зі сплати єдиного соціального внеску та платежів до Пенсійного фонду
України.
За результатами проведеної роботи станом на 01.07.2018 сума погашеної
заборгованості із заробітної плати складає 32,11 млн.грн.
Крім того, для забезпечення додержання суб’єктами господарської
діяльності законодавства про оплату праці в частині погашення існуючої та
попередження виникнення нової заборгованості із заробітної плати
здійснюється щотижневий моніторинг стану виплати заробітної плати по
кожному підприємству окремо, за результатами якого визначаються шляхи
щодо забезпеченню стабілізації господарської діяльності цих підприємств та
погашення заборгованості перед їх працівниками.
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З метою інформування роботодавця про найбільш ефективні способи
дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання у
січні-червні 2018 року інспекторами праці управління проведено інспекційне
відвідування; 2 невиїзних інспектування підприємств та 108 відвідувань.
Станом на 01.07.2018 зареєстровано 2221 колективний договір. З початку
2018 року зареєстровано 166 колективних договорів, з яких 16 - мають
рекомендації стосовно невідповідності чинному законодавству в частині оплати
праці. Окрім того, погоджено 2 положення про оплату праці комунальних
підприємств міста, де особлива увага приділялася додержанню мінімальних
гарантій в оплаті праці.
Соціальний захист
У м.Запоріжжі реалізуються всі державні соціальні програми. Станом на
01.07.2018 близько 38,5 тис. сімей отримують різні види державної соціальної
допомоги.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги, перебуває 209,5 тис.осіб. Пільги певним категоріям
громадян надаються вчасно, з урахуванням доходів, відповідно до діючого
законодавства.
У зв’язку з прийняттям з 01.05.2018 нового Порядку призначення
житлових субсидій, ведеться широка роз’яснювальна робота стосовно програми
«Житлова субсидія». Станом на 01.07.2018 субсидією користуються
8827 домогосподарств (проти 6317 домогосподарств в аналогічному періоді
2017 року).
З метою створення комфортних умов для відвідувачів та зменшення часу
обслуговування громадян у роботі управлінь соціального захисту населення
Запорізької міської ради по районах міста упродовж останніх трьох років
запроваджуються новітні технології:
- в усіх управліннях успішно працює Електронна система управління чергою та
програмний комплекс «Електронна заява та декларація»;
- управління по Дніпровському, Комунарському, Олександрівському,
Хортицькому та Шевченківському районах у червні поточного року отримали
від Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ кейси з
комп’ютерною та оргтехнікою для ефективної роботи «мобільних соціальних
офісів»;
- в усіх управліннях широко використовується он-лайн консультування за
допомогою скайп зв’язку. В І півріччі 2018 року 259 мешканців міста отримали
такі консультації;
- з кінця 2017 року на сайті Запорізької міської ради створено та підтримується
в актуальному стані Електронний реєстр соціальних послуг;
- управліннями здійснюється оповіщення заявників за допомогою SMS
повідомлення про призначення різних видів державної соціальної допомоги,
субсидії, забезпечення технічними засобами реабілітації, тощо;
- в управлінні по Олександрівському району з початку 2018 року запроваджено
програмний продукт «Система - Банк». Електронний документообіг значно
скоротив паперовий документообіг між управлінням та банківськими
установами, дав змогу раціонально використовувати робочий час працівникам;
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- в управлінні по Хортицькому району з кінця 2017 року запроваджено
«Електронний архів», що скоротило спеціалістам час пошуку та роботи з
архівними справами.
У місті реалізується Міська комплексна програма соціального захисту
населення, заходи якої спрямовані на підвищення рівня соціального захисту
малозабезпечених та непрацездатних громадян. У рамках виконання заходів
цієї програми різного виду матеріальну допомогу отримали 8025 громадян, на
що використано 110,88 млн.грн. (54,6% до річного плану).
Матеріальну допомогу отримали: 1317 громадян - на проживання або
лікування; 2224 громадянина - адресну одноразову; 4243 мешканця - адресну
цільову, 22 Почесних громадянина міста та інші. Забезпечено фінансову
підтримку 6 міських та 19 районних громадських організацій інвалідів і
ветеранів.
Збільшилися розміри цільових допомог: багатодітним родинам, які
виховують 5 та більше дітей - 2500 грн.; першокласникам з багатодітних сімей 1000 грн.; особам з інвалідністю, які проходять програмний гемодіаліз 1560 грн.; членам сімей загиблих військовослужбовців в локальних війнах, в
зоні АТО, у мирний час - 4000 грн.
Забезпечено безкоштовним проїздом в трамваях, тролейбусах та
автобусах ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» одного з батьків 629 багатодітних
сімей; 14303 особи отримали пільгу на послугу з управління багатоквартирним
будинком; 286 осіб відвідали геріатричний стаціонар.
За рахунок коштів бюджету міста забезпечено виплату компенсації 1521
фізичній особі, яка надає соціальні послуги громадянам похилого віку, особам
та дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги.
Забезпечується підтримка внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на
територію м.Запоріжжя, шляхом надання грошової допомоги, яка
перераховується у безготівковій формі закладам, перелік яких затверджено
рішенням виконкому. Станом на 01.07.2018 у цих закладах проживає
494 переселенця.
Підтримка сім’ї, молоді та дітей
У рамках реалізації Програми підтримки сім’ї та молоді м.Запоріжжя в
І півріччі 2018 року проведено 32 заходи, в яких взяло участь понад 54,0 тис.осіб.
На фінансування заходів спрямовано 1049,67 тис.грн. (95,6% до плану півріччя).
Зокрема проведено:
- 17 заходів (із залученням 17520 осіб), спрямованих на створення умов та
сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та
учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва;
- 3 заходи (4600 осіб), спрямованих на популяризацію й утвердження
здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді;
- 5 заходів (15675 осіб), спрямованих на розвиток громадської активності
молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з
молодіжними, студентськими громадськими організаціями;
- 7 заходів (16330 осіб), спрямованих на створення умов для всебічного розвитку,
організації змістовного дозвілля сімей міста.
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На каскаді фонтанів «Райдуга» проведено міський молодіжний фестиваль
People Love Urban Fest, у ЦПК та В «Дубовий гай» проводився Міський турнір з
інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», масштабний міський захід «Спрінг-фест», в
Міському яхт-клубі пройшло «Шоу водних видів спорту», в парку Металургів
ім.Сацького проведено низку цікавих заходів: Live-квест, екстрім шоу «Козацька
сила», концертна програма за участю групи «Constantine», Open air party от
Skorotusa. Проведено «Велодень-2018», «Фестиваль сім’ї», День матері,
корекційна програма для осіб, які вчинили сімейне насильство, КВЕСТ «Спільно
проти насилля і торгівлі людьми» тощо.
У м.Запоріжжі успішно реалізується Цільова комплексна програма
забезпечення молоді житлом, у рамках якої в І півріччя 12-ти молодим запорізьким
сім’ям (проти 7 сімей в аналогічному періоді 2017 року) надано пільгові
довготермінові кредити на придбання житла на загальну суму 7361,536 тис.грн.
На реалізацію Міської програми підтримки обдарованої молоді м.Запоріжжя
(надання матеріальної підтримки молодим вченим, студентам вищих учбових
закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, коледжів, технікумів, учням професійнотехнічних училищ, учням за досягнення в галузі спорту та мистецтв, за
досягнення в розвитку молодіжного руху) спрямовано 1412,914 тис.грн., що на
27,0% більше, ніж в І півріччі 2017 року. Матеріальну допомогу отримали
613 осіб, проти 565 осіб в 2017 році; розмір матеріальної підтримки обдарованим
студентам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації збільшився на 30%.
У місті проводиться цілеспрямована та послідовна робота щодо
вирішення проблем соціального захисту дітей.
Упродовж січня-червня 2018 року проведено 483 рейди з виявлення дітей,
що бродяжать, жебракують, самовільно залишають сім’ю та учбові заклади, під
час яких вилучено 65 неповнолітніх (41 дитину влаштовано до притулку 24 - до
лікарняних закладів).
Обстежено матеріально-побутові умови проживання 1511 сімей.
Виявлено 192 дитини, що опинилися в складних життєвих обставинах.
Станом на 01.07.2018 на обліку в службі (управлінні) у справах дітей
перебувало 1576 підлітків різних категорій (проти 1442 - в 2017 році). З цими
підлітками та їх батьками постійно проводиться профілактична робота,
надаються консультації з питань соціального захисту їх прав та інтересів.
Сімейними формами виховання охоплено 86,0% від загальної кількості
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (1075 дітей). У
звітному періоді до сімейних форм виховання улаштовано 67 дітей, з яких 17
дітей усиновлено, над 49 - встановлено опіку, 7 - влаштовано в прийомні сім’ї
та ДБСТ. Створено 2 прийомні сім’ї з улаштуванням 4 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 238,16 тис.грн. За ці кошти проведено
різноманітні заходи, придбано подарунки для дітей цієї категорії та надана їм
матеріальна допомога.

Охорона здоров’я
З метою забезпечення населення міста доступною та якісною медичною
допомогою в місті продовжується подальший розвиток інституту сімейної
медицини.
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В усіх медичних закладах затверджено та впроваджено протоколи
надання медичної допомоги. Матеріально-технічне забезпечення Центрів
первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) у відповідності до нормативу
складає 71,4%, що на 30,5% більше, ніж у І півріччі 2017 року. Відсоток
оснащення транспортними засобами складає 75,3%, що на 7,6% вище у
порівнянні з минулим роком. У ЦПМСД впроваджено електронний запис до
лікарів, з сімейними лікарями укладено майже 150 тис. декларацій про надання
медичних послуг.
Укомплектованість галузі лікарськими кадрами становила 74,3%, що
майже на рівні 2017 року, лікарями загальної практики-сімейної медицини залишається на рівні минулого року. Лікарі цієї категорії складають 56,4% від
загальної чисельності лікарів ЦПМСД, що на 5,4% більше, ніж у І півріччі
2017 року.
Для мотивації медичних працівників у ЦПМСД впроваджено надбавки за
обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам, що стабілізувало
кадрову ситуацію в первинній ланці. За І півріччя виплачено 10,44 млн.грн.
надбавки до заробітної плати.
Тривала робота зі створення належних умов для надання первинної
медичної допомоги в закладах первинної ланки та спеціалізованої допомоги в
закладах вторинного рівня.
У І півріччі виконано роботи з реконструкції об’єктів центрів ПМСД на
3,47 млн.грн. (20,7% до річного плану), з капітального ремонту - на
2,80 млн.грн. (56,8% до річного плану). Для
закладів
первинної
ланки
закуплено 53 од. обладнання на 751,41 тис.грн. (3 електрокардіографа,
стерилізатор, 14 комп’ютерів та багатофункціональних пристроїв по 7 од.
холодильників та кондиціонерів).
У закладах вторинного рівня надання допомоги тривали роботи з
реконструкції об’єктів на 2,0 млн.грн. (74,2% до річного плану), з капітального
ремонту на 4,97 млн.грн. (48,2% до річного плану). Придбано 94 од. обладнання на 7,96 млн.грн., у т.ч. для відділення урології КУ «Міська клінічна лікарня
екстреної та швидкої медичної допомоги м.Запоріжжя» - відеоендоскопічний
комплекс для малоінвазивних операцій на 5,14 млн.грн., 6 од. стерилізаторів на
81,8 тис.грн., 2 електрокардіографи на 77,5 тис.грн., 22 од. кондиціонерів на
175,2 тис.грн., 30 од. комп’ютерів та багатофункціональних пристроїв на
357,5 тис.грн.
Для забезпечення реанімаційних заходів при лікуванні дитячого
населення міста комунальній установі «Запорізька міська багатопрофільна
дитяча лікарня №5» виділено цільові кошти на рік в обсязі 5,2 млн.грн.
У поточному році з бюджету міста виділено кошти на: надання
безкоштовної медичної допомоги в травматологічних пунктах (3,7 млн.грн.);
транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією
хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією; закупівлю інсулінів
для хворих на цукровий діабет (11,23 млн.грн.); на придбання виробів
медичного призначення для інвалідів та дітей-інвалідів з ураженням опорнорухового апарату та центральної і периферичної нервової системи, з ураженням
внутрішніх органів, з онкологічними захворюваннями (10,95 млн.грн.)
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Освіта
У звітному періоді забезпечено безперебійне та стабільне функціонування
всіх закладів освіти м.Запоріжжя. Так, відповідно до освітнього рівня
функціонували 123 заклади загальної середньої освіти I-III ступенів, у складі
яких: 116 - денних комунальної форми власності (63652 учні проти 62231 у
2017 році), 2 заклади з вечірньою (заочною) формою навчання (1141 учень
проти 1259) та 5 - приватних. У порівнянні з минулорічними показниками
загальна кількість класів зросла на 46 од. та складала 2417 од., загальна
кількість учнів збільшилася на 1421 дитину.
Для приведення в належний стан закладів освіти в 2018 році заплановано
виконати капітальні ремонти в 29 закладах, провести поточні ремонти у
222 закладах, здійснити реконструкцію 24 будівель.
Активно залучилися депутати Запорізької міської та обласної рад до
надання суттєвої фінансової допомоги навчальним закладам міста у вирішенні
нагальних проблем. Так, з депутатського фонду міської ради на ці цілі виділено
11,15 млн.грн., обласної ради - 1,12 млн.грн.
У закладах освіти міста успішно впроваджується система надання
інклюзивної освіти дітям с особливими освітніми потребами, поступово
створюються умови освітньо-реабілітаційного, корекційно-розвивального
середовища для задоволення їх потреб.
Класи з інклюзивним навчанням функціонують у кожному районі міста.
На сьогодні функціонує вже 91 такий клас, де навчається 147 учнів з
особливими освітніми потребами. У закладах дошкільної освіти відкрито
8 інклюзивних груп, які відвідують 24 дитини.
З метою організації змістовного дозвілля, повноцінного оздоровлення та
відпочинку дітей упродовж червня 2018 року працювали 29 пришкільних
таборів денного перебування, профільний табір цілодобового перебування
дітей при ЗНВК «Запорізька Січ», в яких відпочило 2062 учня.
Всього упродовж червня-серпня поточного року в позаміські дитячі
заклади оздоровлення та відпочинку планується направити: для оздоровлення
(21 день перебування) - 290 осіб (1,70 млн.грн.), для відпочинку (на 18 днів) 1604 особи (8,08 млн.грн.).
Відсоток охоплення дітей позашкільною освітою у закладах позашкільної
освіти в 2017-2018 н.р. складав 25,6%, що майже на рівні минулого року.
Позашкільну освіту здобували 16313 дітей та підлітків у 430 гуртках та
1132 групах.
У 2017-2018 навчальному році в 148 закладах дошкільної освіти (далі –
ЗДО) всіх типів та форм власності виховувалося та здобувало дошкільну освіту
26,42 тис. дітей у 1180 дошкільних групах. Упродовж звітного періоду
додатково створено
29 груп, це дозволило забезпечити місцями в них
понад 500 дітей. Проте, ще існує черга по влаштуванню дітей до ЗДО, яка
станом на 01.01.2018 становила 368 осіб.
З метою придбання свіжих фруктів, овочів та соків збільшено на 10%
вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти всіх типів у літній
оздоровчий період (90 днів).
Вперше в Україні з метою консолідації зусиль соціальних інституцій у
трансформації та розвитку системи дошкільної освіти в м.Запоріжжі проведено
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Перший Міжнародний педагогічний саміт «Дошкільна освіта: соціальний
простір в умовах світової глобалізації».
Саміт об’єднав освітян 13 областей. Результати роботи триденного
формату представлено в Хартії «Освіта майбутнього» - комплексному
підсумковому документі, який окреслив стратегічні підходи розвитку системи
дошкільної освіти на основі висновків вітчизняних педагогів-практиків та
науковців міжнародного рівня.
Розвиток культури
У комунальній власності м.Запоріжжя перебувають 59 закладів культури
та мистецтв, у т.ч.: 13 початкових спеціалізованих дитячих мистецьких
навчальних закладів (8 музичних шкіл, 4 школи мистецтв та художня школа);
37 бібліотек (17 - для дітей, 20 - для дорослого населення); 5 комунальних
палаців культури; кіноконцертний зал ім. О.Довженка; 2 муніципальні театри;
центр народної творчості та культурно-освітньої роботи «Народний дім».
У звітному періоді створено новий комунальний заклад «Палац культури
Молодіжний».
У 5-ти палацах культури збільшено кількість клубних формувань та їх
учасників. На цей час у них працюють 125 клубних формувань, які налічують
3,6 тис. постійних учасників (проти 111 клубних формувань та 2,9 тис. осіб
учасників в аналогічному періоді 2017 року).
З метою забезпечення змістовного дозвілля мешканців міста в
комунальних палацах культури в І півріччі 2018 року проведено понад
660 заходів, з них 270 - для дітей. Загальна кількість відвідувачів склала понад
230 тис. осіб, з них понад 60 тис. - діти (у І півріччі 2017 року проведено
680 заходів, які відвідало 160 тис.осіб). Зменшення кількості заходів відбулося
у зв'язку із проведенням ремонтних робіт у ПК «Хортицький».
У кіноконцертному залі ім.О.Довженка відбулося 2964 кіносеансів, що на
11,7% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Кількість
глядачів збільшилася майже на 10,0 тис.осіб та становила 52,8 тис.осіб.
Міські бібліотеки упродовж І півріччя 2018 року надали послуги 89 тис.
читачам (82% від річного плану), книговидача склала 1,28 млн. книг (57% від
річного плану). Крім того, бібліотеками надаються культурні та інформаційні
послуги городянам.
У 27-ми Інтернет-центрах при бібліотеках 29 тис. мешканців міста
безкоштовно навчалися роботі на комп'ютері та спілкувалися в Інтернетмережі. При Інтернет-центрах працюють 10 «Шкіл комп'ютерної грамотності»
для соціально незахищеної категорії городян. При бібліотеках безкоштовно
працюють 33 гуртки за інтересами, 9 читацьких клубів, 12 творчих студій,
7 дитячих кімнат (розвиваючі ігри, пізнавальні бесіди, коментовані читання).
Третій рік поспіль при 8-ми бібліотеках для дорослого населення
працюють пункти безкоштовних он-лайн консультацій з правових питань (по
скайпу від спеціаліста головного територіального управління юстиції). У
І півріччі 2018 року послугами Пунктів скористалися 205 мешканців міста.
У 20-ти міських бібліотеках працюють «Бібліотечні кінозали» (з них 14 - для
дітей), де проходять відео-лекторії, тематичні кінопокази художніх,

21

документальних та мультиплікаційних фільмів. У І півріччі 2018 року
проведено близько 250 кінопоказів.
У місті традиційно проводяться різноманітні культурні заходи. Зокрема
проведено 3 загальноміські заходи до державних та пам'ятних дат, культурномистецькі проекти всеукраїнського та міжнародного рівнів, такі, як ХVІІІ
Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського
мистецтва
«Акорди
Хортиці»,
Міжнародний
джазовий
фестиваль
«ZaporizhzhiaJazzy 2018» тощо.
Проведено 8 міських конкурсів та фестивалів серед учнів початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: 6 конкурсів музичного
мистецтва; конкурс вистав у рамках міського театрального фестивалю «Зірки
Мельпомени»; конкурс-виставку дитячого образотворчого мистецтва «Світ
книги», 3 концерти Запорізької міської дитячої філармонії тощо.
Підготовлено та направлено 26 культурних проектів для участі у
конкурсах, які проводять донорські організації-грантодавці (Український
культурний фонд, ПАТ «Запоріжсталь» «Ми – це місто», посольство
Федеративної Республіки Німеччини, громадський бюджет м.Запоріжжя,
представництва країн Західної Європи).
Департаментом спільно із ГО «Свідоме місто» розроблено пілотну версію
Правил розміщення вивісок в історичних ареалах м.Запоріжжя. Матеріали
передано ТОВ «Інститут «Харківпроект» для імплементації до Концепції
архітектурного середовища м.Запоріжжя («Код міста»).
Туризм
У звітному періоді створено КУ «Туристичний Інформаційний Центр»,
який надаватиме інформаційні послуги для туристів та гостей міста
(інформування про туристичні об’єкти, готелі та заклади харчування, а також
про туристичні продукти туристичних компаній м.Запоріжжя, бронювання
квитків, замовлення екскурсій і турів).
За січень-червень 2018 року проведено наступну роботу з промоції
туристичної привабливості міста: впроваджено сайт zaporizhzhia.city
(200 тис.грн.); взято участь у виставці «UITT 2018» у м.Києві (71 тис.грн.),
розміщено зовнішню рекламу в містах Дніпро, Тернопіль, Кривий Ріг
(67 тис.грн.); виготовлено та розповсюджено поліграфічну та сувенірну
продукцію (249,2 тис.грн.); постійно надаються змістовні анонси та інша якісна
інформація для ЗМІ й провідних Інтернет-порталів (журнали «Mandry», «El
turіstico», «Мир туризма») тощо.
На цей час діють близько 80 екскурсій на о.Хортиця, туристичні компанії
міста пропонують туристам понад 50 діючих екскурсійних програм, для дітей
розроблено тур «Мандруй-пізнавай-ділись». Усі тури представлено на
туристичному порталі міста.
Триває розроблення турів щодо Менонітської спадщини, активні тури
для бізнес корпорацій, MICE тури для бізнесу, тури-квести на козацьку
тематику та тури для іноземців з Туреччини і Канади.
Фізична культура і спорт
Головним пріоритетом в звітному періоді визначено подальший розвиток
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галузі, розширення мережі спортивних секцій, залучення якомога більше
мешканців міста до регулярних занять фізичною культурою та спортом.
За рахунок бюджету міста утримується 20 дитячо-юнацьких спортивних
шкіл (ДЮСШ), в яких функціонує 37 відділень з 34 видів спорту, у т.ч. 22 олімпійські. У спортивних закладах займається 6865 дітей та підлітків, що на 4%
більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
З метою більшого охоплення дітей та підлітків ДЮСШ проводять заняття в
кожному районі міста на спортивних базах 87 загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів (проти 70 закладів в І півріччі 2017 року).
У рамках проведення щорічного Всеукраїнського місячника «Спорт для
всіх - спільна турбота» відремонтовано 99 спортивних споруд та майданчиків,
які знаходяться на балансі учбових закладів площею майже 100 кв.м. Під час
проведення місячника в ньому взяло учать понад 30,0 тис.осіб, витрачено
43,5 тис.грн. бюджетних та позабюджетних коштів.
За звітній період проведено 72 міських і районних спортивно-масових та
фізкультурно-оздоровчих змагання, з 38 видів спорту, в яких взяло участь майже
10,0 тис. осіб. (з яких 93,0% - діти та підлітки). Проведено 2 Всеукраїнських
турніри: з настільного тенісу пам’яті Ф.Я.Якутовича та О.Ф.Якутовича й Меморіал
пам’яті В.Г.Степаненка з козацької боротьби на поясах.
Для участі в Чемпіонатах та Першостях області, України проведено
114 навчально-тренувальних зборів, на які відряджено 2214 вихованців ДЮСШ.
У звітному періоді на різноманітних змаганнях, Чемпіонатах, Турнірах,
Кубках, Олімпійських іграх вихованці ДЮСШ завоювали 1831 нагороду, з яких
637 - золотих, 588 - срібних, 606 - бронзових.
Присвоєно 491 спортивний розряд: 112 особам - кандидат в майстри
спорту; 178 особам - І розряд; 201 особі - масові спортивні розряди.
Для приведення будівель та приміщень ДЮСШ у відповідність до
санітарно-гігієнічних вимог здійснено капітальні ремонти на суму 620,64 тис.грн,.
у т.ч.: ремонт стін плавального басейну «Байкал» (474,805 тис.грн.), ремонт
приміщення ДЮСШ №6 (78,653 тис.грн.), ремонт покрівлі КУ «Міський ФОЦ
«Ратібор» (67,178 тис.грн.).

Охорона навколишнього природного середовища
Упродовж І півріччя 2018 року до міського фонду охорони
навколишнього природного середовища надійшло 12, 82 млн.грн. (51% від
запланованих 24,90 млн.грн. та на 1,83 млн.грн. більше, ніж у І півріччі
2017 року). У звітному періоді на фінансування природоохоронних заходів за
рахунок коштів цього фонду спрямовано 4,02 млн.грн. (14,3% до плану на рік
(28,08 млн.грн., з урахуванням невикористаних залишків у сумі 3,18 млн.грн.).
Низький відсоток освоєння коштів пояснюється затримкою у виконанні
проектно-кошторисних робіт по двох великих об’єктах: поліпшення технічного
стану та благоустрою великої водойми вздовж Прибережної магістралі в районі
парку «Перемоги» (вартість робіт 9,5 млн.грн.) та реконструкція теплиць
Дитячого парку «Запорізький міський ботанічний сад» з заміною несучих
конструкцій зі склінням (5,0 млн.грн.).
На виконання робіт у Ландшафтному парку вздовж Прибережної
магістралі спрямовано 3,25 млн.грн.
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Проводилася розчистка русла р.Верхня Хортиця в районі вул.Зачиняєва,
Шушенська, Істоміна на 256,81 тис.грн. та русла б.Суха в районі дослідної
станції м.Запоріжжя на 26,55 тис.грн.
Для озеленення території ботанічного саду придбано екзотичні
насадження на суму 59,75 тис.грн.
На заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного
середовища, підвищення екологічної свідомості населення спрямовано
417,16 тис.грн.
Зокрема, проведено 2-й спеціалізований міжнародний Запорізький
екологічний форум «Еко Форум - 2018», фотовиставку-конкурс «Іншої землі у
нас не буде, нам треба нашу зберегти», наукову конференцію «Роль ботанічних
садів та дендропарків у формуванні екологічної культури школярів та студентів
в інноваційному освітньому просторі», виходив щомісячний безкоштовний
додаток до газети «Запорозька Січ» - «Запоріжжя екологічне» та цикли
телепередач екологічного спрямування на телеканалі «Алекс».
Для розробки Програми природоохоронних заходів, спрямованих на
охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів м.Запоріжжя
проводиться процедура закупівлі на суму 480,00 тис.грн.
Техногенна безпека
На виконання заходів Міської цільової програми запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організації
рятування на водах на 2018-2020 роки в І півріччі 2018 року витрачено
6,73 млн.грн. що складає 50,2% до річного плану (13,43 млн.грн.). Кошти
спрямовано на: створення матеріального резерву міста (придбання палива) 266,320 тис.грн., заходи, пов’язані із попередженням та ліквідацією
надзвичайних ситуацій - 2892,230 тис.грн., проведення пошуково-рятувальних
робіт з виявленням та підняттям потерпілих на водних об’єктах 3575,521 тис.грн.
Для забезпечення високого рівня готовності підрозділів ЗМРВС до дій за
призначенням, та підвищення рівня безпеки відпочиваючих на акваторії міста в
2018 році придбано спеціальний одяг, взуття для рятувальників, мотор
підвісний для патрульного човна, будівельні матеріали для поточного ремонту
аварійно-рятувальних станцій.
Упродовж І півріччя 2018 року спеціалісти аварійно-рятувальної служби
врятували життя 79 особам, попередили можливу втрату матеріальних коштів
державного і особистого майна на 350,0 тис.грн.
На водних об’єктах рятувальники врятували життя 132 особам.
Проведено очистку водної акваторії пляжів та зон відпочинку загальною
площею 76,350 тис.кв.м.
Результати проведеної роботи за І півріччя 2017-2018 років
№
Заходи
І півріччя 2017
І півріччя 2018
І півріччя 2018
з/п
року
(план)
року (факт)
року (факт)
13 тис.л
10,35 тис.л
1. Поповнення матеріального
резерву міста - закупівля
палива (бензин та дизельне
пальне)
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2. Паводки та підтоплення
поточної
3. Проведення
демеркурізації
4. Аварійно-рятувальні
роботи з попередження
загибелі та травматизму
населення в побуті
можливої
5. Запобігання
загибелі людей
6. Надання допомоги на воді
акваторій
7. Обстежено
пляжів,
інших
місць
масового відпочинку

14

-

2

оброблено 388
кв.м приміщень
343

31
разів
420

оброблено 44 кв.м
приміщень
454

136

75

79

120

150

132

4

5

5

* Розділ підготовлено на підставі даних Головного управління статистики у
Запорізькій області

Додаток 1
до інформації про виконання
Програми економічного і
соціального розвитку
м.Запоріжжя на 2018 рік за
підсумками І півріччя 2018 року
Основні показники економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя за І півріччя 2018 року
Показники

Од.
виміру

Розвиток основних сфер економічної діяльності
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - всього млн.грн.
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу тис.грн.
населення
Показники рівня життя
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника**
грн.
Загальний фонд оплати по місту***
млн.грн.
Фонд оплати праці штатних працівників**
млн.грн.
Населення та ринок праці
Середньорічна чисельність наявного населення на 01.06.2018
тис.осіб
Кількість зареєстрованих безробітних громадян
осіб
на кінець року
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг капітальних інвестицій у фактичних цінах
млн.грн.
млн.дол.
Обсяг зовнішньоторговельного обігу товарів, всього
США
млн.дол.
обсяг експорту товарів
США
млн.дол.
обсяг імпорту товарів
США
Обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених упродовж року
млн.дол.
США
у % до попереднього року
%
Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення
дол.
США
Житлово-комунальне господарство
Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у млн.грн.
житлово-комунальному господарстві
Темп зростання (зниження) дебіторської заборгованості за
%
житлово-комунальні послуги, у % до початку звітного року
Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги (послуги з
утримання будинків та прибудинкових території, послуги з млн.грн
тепло-, водопостачання та водовідведення)

План на
2018 рік

Факт за
І пів. 2018 р.

151 858,0
203,4

79 502,95
106,3

117,9
18,8

52,4
52,3

8772,0
24490,45
22947,55

8196,91
х
5550,72

128,7
х
132,1

93,4
х
24,2

739,5

742,5

99,3

100,4

5 000

4251

88,5

85,0

147790,4
3 323,5

1 047,6**

137,7

31,5

2 426,0

720,1**

127,3

29,7

897,4

327,5**

167,8

36,5

16,3
37,4
1 197,7

0,6**
х
1 215,8

4,5
х
116,1

3,7
х
101,5

1118,7*

1109,9

84,2

99,2

-4,0*
893*

0,9
878,8

% до І пів. %
до
2017 р.
плану на
2018р.

27,63
93,4

121,6
219,1

2

Показники
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг(послуги
з утримання будинків та прибудинкових території, послуги з
тепло-, водопостачання та водовідведення)
Система управління об’єктами комунальної власності
Приватизація, списання, відчуження рухомого майна об’єктів
комунальної власності міста
Оренда об’єктів комунальної власності міста
Продаж земельних ділянок
Розвиток сфери послуг
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля**
у т.ч. на одну особу**
Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) – всього**
Обсяг послуг, реалізованих населенню**
Обсяг реалізованих послуг усім категоріям споживачів у
розрахунку на одну особу**
Розвиток малого і середнього підприємництва
Кількість малих підприємств
Кількість середніх підприємств
Кількість зареєстрованих підприємців – фізичних осіб
Витрати на оплату праці працівників малих підприємств***
Витрати на оплату праці працівників середніх підприємств***
Кількість найманих працівників малих підприємств***
Кількість найманих працівників середніх підприємств***
Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих
підприємств***
Середньомісячна заробітна плата найманих працівників середніх
підприємств***

Од.
виміру

План на
2018 рік

%

84,4*

тис.грн.

3000,00

4696,6

56,2

156,5

тис.грн.
тис.грн.

16730,00
1 000,0

13563,97
4260,3

137,8
127,8

81,1
426,0

млн.грн.

19 001,5

6196,9

107,6

30,6

грн.
млн.грн.
млн.грн.
грн.

25 554,8
8 993,4
3 142,2
12 095,1

8325,8
2622,4
749,4
3523,3

138,4
107,2
139,4

30,7
34,3
42,0
34,3

од.
од.
осіб
млн.грн.
млн.грн.
тис.осіб
тис.осіб

8 115
313
34 884,0
1 542,9
5 794,3
34,53
79,3

7229
322
34913,0
х
х
х
х

104,4
103,9
93,8
х
х
х
х

89,1
102,9
100,1
х
х
х
х

грн.

3 723,1

х

х

х

грн.

6 088,5

х

х

х

*без урахування управляючих компаній ТОВ «Мрія», ТОВ «Місто для людей Запоріжжя»
** Інформація наявна за І квартал 2018 року.
***Інформація надається ГУ Статистики у Запорізькій області за підсумками року

Факт за
І пів. 2018 р.

69,8

% до І пів. %
до
2017 р.
плану на
2018р.

67,5

57,7

Додаток 2
до інформації про виконання Програми
економічного і соціального розвитку
м.Запоріжжя на 2018 рік за підсумками
І півріччя 2018 року
Основні показники діяльності підприємств комунальної власності міста
(відповідно до фінансових планів та звітів підприємств) *
№з/п

Назва підприємства

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

КП «Водоканал»
Концерн «Міські теплові мережі»
КП «Теплові мережі Заводського району»
КП «Теплові мережі Комунарського району»
КП «ВРЕЖО №7»**
КП «Запоріжремсервіс»
МКП «Основаніє»
Комунальне підприємство «Наше місто»
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
міської ради
КП «Центр управління інформаційними технологіями»
КП «ЗМД «Дніпровський металург»
КП «Редакція газети «Запорозька Січ»
КП «Градпроект»
КП «Примула»
КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»

17
18
19
20
21
22
23

І півріччя 2018 рік (план)
чистий
доходи
витрати
прибуток/
збиток
3
4
5

тис.грн.

І півріччя 2018 рік (факт)
чистий
Доходи
Витрати
прибуток/
збиток
6
7
8

275 907,0
1 325 170,0
67,3
576,5
0,0
117 741,0
3 900,0
72 783,0
858,0
9 307,0
26 219,0
92 998,0
42 906,0
16 628,3
6 416,4
6 378,0

281 951,0
1 338 055,7
63,6
573,1
288,9
116 640,6
3 900,0
73 954,0
795,1
9 280,0
25 011,0
92 436,0
42 621,0
15 526,6
5 893,8
6 121,0

-6 044,0
-12 885,7
3,7
3,4
-288,9
1 100,4
0
-1 171,0
62,9
27,0
1 208,0
562,0
285,0
1 101,7
522,6
257,0

278 305,0
1 387 742,0
52,9
488,0
228,0
82 600,0
2 896,0
182 841,0
1 021,0
8 555,0
23 502,0
95 195,0
19 000,0
13 624,0
7 512,9
2 740,0

272 568,0
1 445 773,0
48,9
513,1
236,0
75 837,0
5 794,0
184 932,0
939,0
9 041,0
22 183,0
94 370,0
19 551,0
13 571,0
6 144,3
5 485,0

5 737,0
-58 031,0
4,0
-25,1
-8,0
6 763,0
-2 898,0
-2 091,0
82,0
-486,0
1 319,0
825,0
-551,0
53,0
1 368,6
-2 745,0

325,8

325,8

0

-

-

-

26 121,6
1 334,1
1 663,3
5 446,0
24 516,0
3 750,8

26 050,8
1 315,6
1 658,8
3 158,2
24 783,0
3 546,9

70,8
18,5
4,5
2 287,8
-267,0
203,9

16 317,5
1 377,0
1492,0
5 207,3
26 098,0
3 055,0

16 054,5
1 389,0
1483,2
2 656,4
25 933,0
3 019,0

263,0
-12,0
8,8
2 550,9
165,0
36,0

2

1
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2
КП «ККП Жовтневого району»
КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»
ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс»
КП «Преса» ***
КП «Паркування»
КП «Запорізький центр диспетчеризації громадського
транспорту»
КП «Туристичний інформаційний центр»****
КП «Муніципальна телевізійна мережа»
КП «Запоріжринок»
КП «Побутовик»
КП «ЦПК та В «Дубовий гай»
КСВП «Юність» ***
КП «Міський футбольний клуб «Металург»
РАЗОМ

3
303,0
49 131,0
141 449,0
2 132,8

4
250,8
42 384,0
141 449,0
2 051,6

5
52,2
6 747,0
0,0
81,2

6
9,0
68 788,0
150 183,0
204,0
2 384,0

7
143,6
38 298,0
160 798,0
268,0
2 326,0

8
-134,6
30 490,0
-10 615,0
-64,0
58,0

537,1

509,6

27,5

537,1

350,2

186,9

9 407,0
12 259,0
2 605,5
3 233,6
16 188,7
2 298 259,8

9 394,0
11 873,0
2 365,3
3 085,5
16 188,7
2 303 502,0

13,0
386,0
240,2
148,1
0,0
-5 242,2

0,0
8 619,0
12 164,0
1 625,7
4 365,9
17 628,0
2 426 357,3

8,4
8 799,0
11 942,0
1 543,1
3 194,8
16 672,0
2 451 864,5

-8,4
-180,0
222,0
82,6
1 171,1
956,0
-25 507,2

* без врахування фактичних показників роботи КП «Запорізьке енергетичне агентство» ЗМР, яке рішенням міської ради від 30.05.2018 №35 перейменовано комунальне
підприємство «Інститут розвитку міста Запоріжжя» Запорізької міської ради
** планові результати діяльності підприємства наведено без урахування надходження від збору дебіторської заборгованості та погашення кредиторської заборгованості
*** підприємствами припинено діяльність на підставі рішень міської ради
**** фінансовий план підприємства відсутній

