Інформація
про хід та результати виконання Програми економічного і соціального
розвитку м.Запоріжжя на 2016 рік, затвердженої рішенням міської ради від
30.03.2016 №5 (зі змінами) за підсумками 2016 року
Упродовж 2016 року тривала реалізація завдань та заходів «Програми
економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2016 рік», з урахуванням
визначених пріоритетів.
У звітному періоді забезпечено стабільне функціонування головних сфер
життєдіяльності та першочергові потреби мешканців міста.
Так, виконано завдання з наповнення бюджету міста, безперебійно
працювали всі системи життєзабезпечення міста, приділялася значна увага
покращенню дорожнього господарства, транспортної мережі, соціальному захисту
найбільш вразливих верств населення. Удосконалювалася діяльність та
матеріально-технічна база закладів
охорони здоров’я, освіти, культури,
створювалися належні умови для всебічного та повноцінного розвитку дітей.
Основні надбання 2016 року:
 рейтинговим агентством ТВО «Кредит-Рейтинг» м.Запоріжжю визначено
та оновлено довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою
шкалою на рівні uaAA- прогноз «стабільний» та рівень інвестиційної
привабливості міста на рівні ualINV4 (високий рівень). Це свідчить, що наше місто
характеризується дуже високою кредитоспроможністю в порівнянні з іншими
українськими позичальниками або борговими інструментами та має високий
рівень інвестиційної привабливості;
 розпочато розробку Стратегії розвитку м.Запоріжжя та Програми
сприяння розвитку малого та середнього підприємництва м.Запоріжжя;
 з метою реалізації ініціатив мешканців міста, громадських організацій,
органів самоорганізації населення прийнято рішення про запровадження
«Громадського бюджету»;
 міська влада приєдналася до проекту щодо впровадження процедури
електронних закупівель «ProZorro». Впроваджено заходи щодо здійснення
допорогових закупівель товарів, робіт та послуг виконавчими органами міської
ради, комунальними установами, закладами та підприємствами, що належать до
комунальної власності міста через електронну систему ProZorro. Станом на
01.01.2017 із 152 суб’єктів господарювання 119 здійснювали закупівлю товарів,
робіт та послуг через систему ProZorro. З початку року цими організаціями
оголошено 5844 електронні закупівлі на загальну суму 1566,5 млн.грн., з яких
завершено - 4047 (69,3% від оголошених е-закупівель). Сума економії склала 57,4
млн.грн. (або 3,7% від заявленої суми);
 з метою розширення можливостей реалізації прав громадян на вирішення
питань місцевого самоврядування на офіційному порталі Запорізької міської
влади розроблено та впроваджено розділ «Електронні Петиції»;

 запроваджено Програму соціального захисту населення м.Запоріжжя
«З теплом до людей», яка являє собою комплекс заходів, що здійснюються на
місцевому рівні в доповнення до державного соціального забезпечення;
 громадський транспорт поповнено 10 автобусами великої місткості та 5
тролейбусами, придбано 48 од. дорожньо-ремонтної, прибиральної та іншої
техніки, 51 од. обладнання для комунальних підприємств;
 відремонтовано майже вдвічі більше автомобільних доріг (328,6 тис.кв.м
проти 180,4 тис.кв.м у 2015 році) та 110,6 тис.кв.м доріг приватного сектору;
 створено рекордну кількість
нових об’єднань співвласників
багатоповерхових будинків (695 проти 38 ОСББ за 2015 рік);
 встановлено 269 нових спортивних та дитячих майданчиків у всіх
районах міста;
 зміцнено матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я та освіти
(придбано 53 санітарних автомобіля та 743 од. медичного обладнання);
 відкрито 27 додаткових груп (на 405 місць), що дало змогу майже вдвічі
зменшити чергу до дитячих садочків (з 1500 дітей на початок року, до 770 дітей на кінець року);
 створено чотири філії Центру надання адміністративних послуг. У всіх
підрозділах Центу організовано прийом електронних документів та відкриту
електронну систему опрацювання заяв;
 відкрито дитячо-юнацьку спортивну школу (ДЮСШ) з футболу
«Металург-Запоріжжя», відділення з пляжного волейболу в ДЮСШ «Орбіта» та
відділення важкої атлетики в ДЮСШ «Локомотив»;
 запорізькі паралімпійці на Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро
здобули 8 медалей, з яких - 1 золота, 5 - срібних та 2- бронзові.
Програму економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя в 2016 році
виконано з наступними показниками.
Економіка
Промисловість
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.
Обсяг реалізованої промислової продукції в місті за 2016 рік становив 104,6
млрд.грн. (73,0% до обласного показника та на 9,8% більше, ніж у 2015 році), у
розрахунку на одного мешканця показник становив 137,7 тис.грн., що в 3,3 рази
більше, ніж у середньому по Україні.

Динаміка обсягів реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

За основними галузями промисловості обсяг реалізованої промислової
продукції становив: металургія - 49,8 млрд.грн. (на 5,2% менше, ніж торік);
машинобудування - 14,7 млрд.грн. (на 13,0% менше); харчова промисловість - 7,99
млрд.грн. (на 82,7% більше); постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря – 16,4 млрд.грн. (на 32,9% більше).
У поточному році тривала модернізація та реконструкція виробничих
потужностей на промислових підприємствах міста. Впроваджувалися інвестиційні
проекти на ПАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Запорізький
завод феросплавів», АТ «Мотор Січ», на філії «Дніпровська ГЕС» ПАТ
«Укргідроенерго» та інших.
Інвестиції
Місто має чітко визначену експортну орієнтацію. Так, більше 70,7%
зовнішньоторговельного товарообігу складає експорт.
Упродовж 2016 року експорт товарів і послуг складав 2074,06 млн.дол.США
(на 21,3% менше, ніж за 2015 рік), імпорт - 858,69 млн.дол.США (на 16,3%
менше). Позитивне сальдо зовнішньо-торговельного балансу міста склало 1215,37
млн.дол.США.
Динаміка зовнішньої торгівлі товарами та послугами

За січень-вересень 2016 року в економіку міста залучено 13,8 млн.дол.США
іноземних інвестицій, вибуло - 11,2 млн.дол.США., курсова різниця склала - 9,4
млн.дол.США. Загальний обсяг акціонерного капіталу нерезидентів станом на
01.10.2016 становив 813,1 млн. дол.США., що на 1,6% менше, ніж на початок
року. Зменшення пояснюється інфляційними процесами.
З метою залучення інвестицій до економіки міста узгоджено перелік із трьох
інвестиційних проектів м.Запоріжжя для фінансування за рахунок кредитних
коштів Німецького банку розвитку KfW. Проведено «Дні сталої енергії в
Запоріжжі». Затверджено оновлений План дій сталого енергетичного розвитку

м.Запоріжжя на 2016-2020 роки (SEAP) відповідно до зобов’язань Європейської
ініціативи «Угода мерів», яка передбачає зменшення викидів парникових газів,
зниження енергоспоживання, перехід на альтернативні види палива тощо.
У рамках реалізації спільного з ЄІБ проекту «Програма розвитку
муніципальної інфраструктури України» визначено 5 інвестиційних проектів
м.Запоріжжя за наступними напрямками: «теплопостачання» (загальна вартість
21,99 млн.євро); «енергоефективність будівель» (комплексна термо-модернізація
60 бюджетних будівель - 15,38 млн.євро); «водопостачання і водовідведення»
(46,65 млн.євро); «зовнішнє освітлення населених пунктів» (7,987 млн.євро);
оновлення транспортних засобів (15,3955 млн.євро).
Виконавчі органи міської ради (управління праці та соціального захисту
населення Запорізької міської ради по Шевченківському, Комунарському,
Дніпровському та Хортицькому районах) стали переможцями у програмі
«Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття
внутрішньо переміщених осіб в Україні» (донор – Уряд Федеративної Республіки
Німеччини через GIZ). За результатом отримано майно, а саме електронні системи
керування чергою та програмне забезпечення на загальну вартість 334,135 тис.грн.
Інше обладнання планується поставити у 2017 році.
Заробітна плата
У 2016 році спостерігається підвищення заробітної плати працівників міста.
Так, в порівнянні з 2015 роком середньомісячна заробітна плата штатного
працівника збільшилася на 20,4% та становила 5379,90 грн.

З метою посилення контролю за додержанням роботодавцями законодавства
про працю, зокрема з питань оплати праці, особлива увага в місті приділялася
стану виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї. Здійснювалася
реалізація комплексу заходів щодо своєчасності виплати та ліквідації
заборгованості із виплати заробітної плати. Проте питання щодо зменшення суми
невиплаченої заробітної плати працівникам залишається не вирішеним. Загальна
сума заборгованості із виплати заробітної плати в порівнянні з початком року
збільшилася вдвічі та станом на 01.01.2017 становила 43,44 млн.грн. (з яких 71,1%
припадає на підприємства державної форми власності.). На економічно-активних
підприємствах заборгованість збільшилася в 2,8 рази та становила 32,33 млн.грн.
Це зумовлено утворенням і накопиченням наприкінці року заборгованості в
структурних підрозділах ВАТ «Запоріжжяобленерго», борги якого становили
16,35 млн.грн. або половину заборгованості по місту. Крім того, майже 20% усієї
заборгованості належить підприємствам, що перебувають у різних процедурах
банкрутства (ЗДП «Кремнійполімер» (5,84 млн.грн.), ЗДП «Радіоприлад» (1,87
млн.грн.) тощо).

Бюджет
Завдяки проведенню раціональної та ефективної бюджетної політики в 2016
році план по доходах бюджету міста виконано на 102,5%.
Без урахування трансфертів у порівнянні з 2015 роком доходи зросли на
54,9% (на 1320,5 млн.грн.). Доходна частина бюджету міста становила
6 067,0 млн.грн., у т.ч. загального фонду - 3 469,4 млн.грн., спеціального 257,4 млн.грн. та офіційні трансферти - 2 340,2 млн.грн.
Упродовж звітного періоду до бюджету міста надійшло 1937,9 млн.грн.
податку на доходи фізичних осіб, 802,4 млн.грн. - податку на майно,
307,3 млн.грн. - єдиного податку, 247,5 млн.грн. - акцизного податку та
174,3 млн.грн. інших надходжень.
З метою наповнення доходної частини бюджету міста та ефективного
використання бюджетних коштів в звітному періоді на депозитних банківських
рахунках розміщено тимчасово вільних коштів на загальну суму 724,0 млн.грн., за
рахунок цього бюджет міста отримав додатково 82,1 млн.грн.
Спільно з фіскальними органами упродовж року до бюджету міста
мобілізовано 175,4 млн.грн., у т.ч. орендної плати за землю - 162,4 млн.грн.,
податку на доходи фізичних осіб - 9,9 млн.грн., орендної плати за користування
майном комунальної власності - 3,1 млн.грн.
За звітний період видатки бюджету міста становили 5984,0 млн.грн., у т.ч.
загального фонду - 4809,1 млн.грн. (97,8% від річного плану), спеціаль-ного фонду
- 1 175,0 млн.грн. (76,6% річних кошторисних призначень). До державного
бюджету перераховано 185,2 млн.грн. (100% від плану).
У порівнянні з 2015 роком обсяг видатків збільшився на 1853,9 млн.грн. (на
45%).
Видаткова частина бюджету міста зберігає свою соціальну спрямованість.
На захищені статті видатків спрямовано 3722,4 млн.грн., що становить 62,2% від
загального обсягу видатків.
Так, упродовж звітного періоду за рахунок надходжень до загального фонду
на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 1423,1 млн.грн. (99,9% від плану),
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів - 69,6 млн.грн. (99,9%),
продуктів харчування - 99,0 млн.грн. (92,1%), оплату комунальних послуг та
енергоносіїв - 295,4 млн.грн. (92,0%), соціальне забезпечення - 1 338,9 млн.грн.
(98,1%).
Видатки бюджету розвитку бюджету міста становили 943,2 млн.грн. (74%
річних планових призначень), цільового фонду міської ради - 4,6 млн.грн. (45,4%
від плану), фонду охорони навколишнього природного середовища (без
урахування субвенції з обласного бюджету) - 31,7 млн.грн. (69,2%), власних
надходжень установ - 185,1 млн.грн. (майже 91% річних кошторисних
призначень).

Земельні відносини
У звітному періоді в рамках виконання завдань у сфері земельних відносин
розроблено програмний комплекс автоматизованої системи «Земля: облік,
податок, орендна плата», який допоможе удосконалити роботу з обліку та
контролю договорів оренди земельних ділянок.
Постійно поповнювалася база договорів оренди земельних ділянок. Так, у
2016 році укладено 307 договорів оренди на загальну суму 20,43 млн.грн.
Упродовж 2016 року 568 громадянам передано у власність земельні ділянки
для житлового будівництва, розташування гаражів і ведення садівництва та 540
юридичним особам і фізичним особам - підприємцям в оренду для господарської
діяльності.
Проводилася широкомасштабна роз’яснювальна робота серед орендарів
щодо необхідності приведення у відповідність до чинного законодавства та
рішень міської ради договорів оренди земельних ділянок. Крім того,
оприлюднювалися оголошення у засобах масової інформації та на офіційному
порталі міської влади щодо необхідності укладання додаткових угод.
За
результатами роз’яснювальної роботи серед орендарів укладено
332 додаткові угоди на загальну суму 52,45 млн.грн.
Завдяки системній роботі щодо залучення коштів упродовж 2016 року
надходження до бюджету міста від плати за землю збільшилися майже на 80% та
становили 774,99 млн.грн. (план виконано на 101,8%), з них 554,16 млн.грн. орендна плата, 219,83 млн.грн. - земельний податок. Збільшення відбулося за
рахунок введення в дію нової нормативної грошової оцінки земель міста та
збільшення до 1,433 коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки.
У звітному періоді від продажу земельних ділянок під об’єктами
нерухомості надійшло 3,61 млн.грн. (103,2% від річного плану).
Комунальна власність
Упродовж року загальна сума надходжень від відчуження комунального
майна становила 23,24 млн.грн. (у 2,1 рази більше від плану та майже в 4,0 рази
більше, ніж торік) у т.ч.:
- від приватизації комунального майна надійшло 21,80 млн.грн. (у 2,2 рази більше
від плану та в 4 рази більше, ніж торік), з них від приватизації єдиного майнового
комплексу комунального спортивно-видовищного підприємства «Юність» бюджет
міста отримав 21,66 млн.грн.;
- від списання майна (ліквідації, відчуження рухомого майна), яке перебувало в
господарському або оперативному управлінні суб’єктів права комунальної
власності - 1,44 млн.грн. (майже втричі більше від плану та на 10,0% менше, ніж
торік).

Планові завдання та реальні надходження коштів до бюджету міста від відчуження
об'єктів комунальної власності (млн.грн.)

Упродовж 2016 року укладено 94 договори оренди об'єктів права
комунальної власності.
Від орендної плати за об’єкти права комунальної власності до бюджету
міста надійшло 20,38 млн.грн., що на 7,3% більше від плану та майже на рівні
2015 року. За рахунок погашення боргів минулих років та проведеної претензійнопозовної роботи з боржниками бюджет міста додатково отримав 3,1 млн.грн.
зазначеної плати.
Водночас зберігається негативна тенденція до зростання заборгованості з
орендної плати, яка на кінець року становила 10,16 млн.грн. З метою зменшення
заборгованості з орендної плати постійно ведеться робота зі стягнення її в
судовому порядку. За результатами розгляду 43 судових справ прийнято рішення
про сплату до бюджету міста боргів в сумі 87,4 тис.грн.
З метою розвитку соціальної інфраструктури міста упродовж 2016 року
прийнято до комунальної власності територіальної громади: 18 квартир з
державної власності та від фізичних осіб; 7 дитячих закладів від
ПАТ «Запоріжсталь»; Палац культури по вул.Лізи Чайкіної, 53; 2323 п.м мереж
водопостачання та водовідведення, 123 п.м теплових мереж та інше майно.
Будівництво та архітектура
Програму раціонального використання території та комплексного
містобудівного розвитку м.Запоріжжя виконано на 100%, освоєно
1232,10 тис.грн. Кошти спрямовано на доопрацювання матеріалів щодо внесення
змін до Генерального плану м.Запоріжжя - 580,0 тис.грн., на послуги зі створення
ортофотопланів М=1:1000 на територію м.Запоріжжя (ІІ черга - Лівий берег) 348,95 тис.грн., внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності - 198,38 тис.грн., придбання
комп’ютерної техніки - 104,77 тис.грн.

У 2016 році в м.Запоріжжі введено в експлуатацію 246 житлових об’єктів,
загальною площею 64,96 тис.кв.м, що на 10,4% більше, ніж торік, зокрема багатоповерхові будинки, загальною площею 32,99 тис.кв.м, з яких:
будинки житлового комплексу «Набережний квартал» по вул.Поштовій/
вул.Приходській, по
вул.Новокузнецькій, 75, Медичній, 8 тощо.
Індивідуальними забудовниками введено в експлуатацію 197 житлових
будинків (31,97 тис.кв.м).
Упродовж 2016 року здійснювалася системна робота щодо залучення
замовників об’єктів будівництва на території міста до укладання договорів про
пайову участь у створенні та розвитку об’єктів інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури, за результатами якої до бюджету міста надійшло 7,20
млн.грн.
Комунальні підприємства міста
У 2016 році загальний дохід 36 комунальних підприємств міста збільшився
на 43,0% в порівнянні з 2015 роком та становив 3735,6 млн.грн. Річний план
виконано на 102,4%.
За звітний період витрати комунальних підприємств міста становили
3651,3 млн.грн., що на 47,7 млн.грн. більше, ніж планувалося.
Фінансовий результат 36 комунальних підприємств за 2016 рік був
позитивний та становив 84,3 млн.грн. прибутку, зокрема: 28 підприємств
отримали 148,7 млн.грн. прибутку, що на 103,1 млн.грн. більше, ніж торік;
6 підприємств отримали 64,4 млн.грн. збитків, що на 76,8 млн.грн. менше ніж
торік; 2 підприємства отримали фінансовий результат, який дорівнює нулю (КП
«ЗЕНА» ЗМР, КП «Мрія»).
Станом на 01.01.2017 до міського бюджету комунальними підприємствами
перераховано: 27,6 млн.грн. податку на прибуток, 12,6 млн.грн. частки (частини)
прибутку, отримано 60,0 тис.грн. дивідендів від ПрАТ «Територіальне
міжгалузеве об’єднання «Запоріжжя».
З метою вирішення невідкладних питань соціально-економічного розвитку
міста, оборони міста, підтримки громадських організацій, інших проблемних
питань, у 2016 році комунальними підприємствами міста надавалася поворотна та
безповоротна фінансова допомога іншим комунальним підприємствам,
громадським організаціям, благодійним фондам міста тощо. Станом на 01.01.2017
сума наданої фінансової допомоги становила 4,5 млн.грн.
Упродовж 2016 року комунальним підприємствам, за рахунок коштів
бюджету міста, надавалася фінансова допомога відповідно до бюджетних програм
на суму 559763,2 тис.грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями,
придбання основних засобів, оплати комунальних та інших послуг, а саме:
№з/п
1
2
3
4

Назва підприємства
Концерн «Міські теплові мережі»
МКП «Основаніє»
ЗКП МЕ «Запоріжелектротранс»
КП «Водоканал»

Сума , тис.грн.
283 571,8
166 100,2
66 299,8
22 000,0

5
6
7
8
9
10
11
12
13

КП «Центральний стадіон»
КП «Муніципальна телевізійна мережа»
КП «Титан»
КП «ВРЕЖО №7»
КП «Наше місто» ЗМР
КСВП «Юність»
КП «Запоріжміськсвітло»
КП «Мрія»
КП «Центр управління інформаційними технологіями»

6 373,2
4 311,3
3 994,0
3 011,8
2 205,2
902,6
593,6
216,9
182,8

Основні показники діяльності підприємств комунальної власності міста
наведені в додатку.
Виконавчий комітет міської ради спільно з підприємствами комунальної
сфери проводить постійну роботу з приведення тарифів на житлово-комунальні та
інші послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат, відповідно до
повноважень, визначених чинним законодавством України. Так, у 2016 році
встановлено тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій КП «Наше місто» ЗМР, виробництво теплової енергії КП «Водоканал»
та ТОВ «НВФ Міда, лтд».
Підприємництво
Не зважаючи на те, що кількість суб’єктів малого та середнього
підприємництва зменшилася на 8,6% у порівнянні з 2015 роком та станом на
01.01.2017 склала 44,4 тис.од., чисельність зайнятих в цьому секторі економіки
(включаючи фізичних осіб-підприємців) зменшилася незначно (на 5,6%) та склала
121,1 тис.осіб.
Обсяг обігу роздрібної торгівлі за 9 місяців 2016 року склав
39,65 млрд.грн., що на 13,6% більше, ніж у відповідному періоді 2015 року. У
розрахунку на одну особу цей показник становив 3,45 тис.грн. (на 13,2% більше).
Обсяг реалізованих послуг за 2016 рік у порівнянні з 2015 роком збільшився
на 9,2% та становив 6926,87 млн.грн., населенню реалізовано послуг на 2296,9
млн.грн., що на 3,6% більше, ніж торік.
Упродовж 2016 року відкрито 989 нових об’єктів сфери обслуговування, що
на 13,4% більше, ніж торік. Зокрема відкрито 231 магазин, 93 об’єкти
ресторанного господарства, 142 об’єкти з надання послуг, 444 тимчасові споруди
для здійснення підприємницької діяльності, 50 аптек, 1 торговельний павільйон,
25 торговельно-зупинкових комплексів та 3 склади.
З метою забезпечення мешканців міста продуктами харчування за
прийнятними цінами в звітному періоді в районах міста проведено
581 сільськогосподарський ярмарок, загальний роздрібний товарообіг яких склав
4,66 млн.грн.
У вересні 2016 року проведено традиційний Покровський ярмарок, який є
візитівкою Запорізького краю, в якому взяли участь 2150 учасників із районів
області та міста. Товарообіг ярмарку склав 5,92 млн.грн. (у т.ч. 3,5 млн.грн. від

продажу сільгосппродукції), що в 1,4 рази більше, ніж в 2015 році. На організацію
свята спрямовано 1,39 млн.грн.
У 2016 році надходження від суб’єктів малого та середнього
підприємництва до бюджетів усіх рівнів склали 2672,2 млн.грн., що на 24,0%
більше, ніж торік.
Адміністративні послуги
У м.Запоріжжі постійно удосконалюється система надання послуг
населенню. Так, у 2016 році організовано прийом електронних документів через
сайт Центру надання адміністративних послуг та відкриту електронну систему
опрацювання заяв. Для зручності обслуговування мешканців міста створено
чотири філії: по Заводському району (вул.Л.Чайкіної, 56), Дніпровському та
Хортицькому (вул. Кияшка, 22), Комунарському (вул.Чумаченка, 35),
Вознесенівському (Центральна філія) (бул.Центральний, 27).
Наразі Центр надає 77 видів адміністративних послуг та співпрацює з
16 адміністративними органами, з яких 4 - органи місцевого самоврядування,
12 - обласних та територіальних органів центральної виконавчої влади.
Упродовж року адміністраторами ЦНАП надано 31,4 тис. консультацій,
майже 16,0 тис. документів (у т.ч. дозвільного характеру), зареєстровано
7,25 тис. декларацій та відмовлено у видачі 847 документів дозвільного характеру
і реєстрації 583 декларацій.
Житлове господарство
Упродовж року зусилля міської влади зосереджувалися на збереженні
технічно справного стану, підвищенні експлуатаційних якостей та продовженні
термінів служби всіх об’єктів житлового фонду міста.
На розвиток та утримання об'єктів житлово-комунального господарства
спрямовано 223,47 млн.грн. За ці кошти виконано наступні роботи: здійснено
вибірково-капітальний ремонт 106
житлових будинків, відремонтовано
152,12 тис.кв.м шиферної та м’якої покрівель на 168 будинках; модернізацію,
заміну, капітальний ремонт 453 ліфтів (у т.ч. малий капітальний ремонт
297 ліфтів), заміну 18,7 тис.м/п інженерних мереж водо-теплопостачання;
капітальний ремонт 2,888 тис.м/п електроживлячих стояків; проектні роботи та
експертизу для встановлення засобів обліку електричної енергії, проектні роботи
та частково капітальний ремонт 8 гуртожитків; проведено інструментальне
спостереження за деформацією 79 житлових будинків, встановлено 208 лавиць та
219 урн на прибудинкових територіях житлових будинків у Дніпровському районі,
замінено 20 приладів газового обладнання тощо.
Встановлено 622 прилади обліку теплової енергії, з яких 575 од. - у
багатоквартирних будинках та 47 од. - у будівлях установ бюджетної сфери.
Упродовж 2016 року створено 695 нових об’єднань співвласників
багатоповерхових будинків проти 38 ОСББ за 2015 рік (всього в місті станом на

01.01.2017 існує 823 ОСББ). Крім того, здійснено капітальний ремонт
35 будинків ОСББ у сумі 40,42 млн.грн., що в 14 разів більше, ніж у 2015 році.
Вперше в 2016 році на реалізацію Програми відшкодування відсоткових
ставок за залученими в кредитно-фінансових установах короткостроковими
кредитами, що надаються ОСББ та ЖБК на реалізацію енергозберігаючих та
енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві на 2016 рік
виділено кошти в сумі 353,947 тис.грн. Цією програмою скористалися 21 ОСББ та
ЖБК, яким відшкодовано 129,6 тис.грн. відсотків за кредитами на
енергозберігаючі та енергоефективні проекти (низький відсоток виконання
планових показників пояснюється невеликою кількістю фактичних заяв від ОСББ
та ЖБК).
На будівництво, реконструкцію та ліквідацію аварійного стану об’єктів
міста з бюджету розвитку міста спрямовано 61,16 млн.грн. (71,0% від плану).
За рахунок цих коштів виконувалися роботи на 24 об’єктах житлового фонду, на 3
з яких роботи виконано в повному обсязі (реконструкція нежитлового приміщення
під житловий блок гуртожитку по вул. Привокзальна, 7, заміна системи
теплопостачання житлового будинка по вул.Республіканській, 185 та інженерних
мереж житлового будинку по пр.Соборному, 173.
Тривали роботи з реконструкції водопостачання та водовідведення на
8 об’єктах, з яких роботи завершено по наступних об’єктах: реконструкція
водопроводу Д=400мм по вул.Радгоспній від вул.Парамонова до вул.Польовій;
ліквідація аварійного стану водопровідних мереж Д=600мм по вул. Виробничій
(від вул. К.Карого до камери №8 по вул.Колерова); ліквідація аварійного стану
водопровідних мереж д-600мм по вул. Виробничій (від вул. Магістральної до вул.
К.Карого); винос водогону з-під житлової забудови по вул.Першотравневій (від
вул.Кооперативної до вул.Української, 92).
У 2016 році в галузі житлово-комунального господарства фінансувалося
4 програми.
На Програму розвитку та утримання житлово-комунального господарства
спрямовано 845,18 млн.грн. або 86,7% від запланованих 975,22 млн.грн. Не
освоєння запланованих коштів обумовлено тим, що не виконано проектні роботи
по 14 об’єктах, будівельні роботи - по 32 об’єктах, (виконання робіт по цих
об’єктах перенесено на 2017 рік).
Програму проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових
будинків житлово-будівельних кооперативів в м.Запоріжжі виконано на 58,1% (із
запланованих 3,48 млн.грн. освоєно 2,02 млн.грн.). Причиною не освоєння коштів
є необхідність перерахунку проектно-кошторисної документації.
На Програму «Про створення муніципальної аварійної служби та служби
технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя у складі
комунального підприємства «Центр управління інформаційними технологіям»
спрямовано 182,8 тис.грн. або 28,6% від запланованих 640,0 тис.грн. Кошти не
освоєно в повному обсязі, в зв’язку з неможливістю прийняття працівників без

дозволів на проведення робіт підвищеної безпеки (а отримання таких дозволів
зайняло певний час).
Благоустрій міста
З метою утримання міста в належному стані та збереження об’єктів
інфраструктури, здійснювався комплекс заходів з його благоустрою.
Одним із пріоритетних завдань міської влади щодо розвитку
інфраструктури міста є покращення стану автомобільних доріг міста.
У 2016 році на виконання робіт з розвитку дорожньої інфраструктури
(будівництво, реконструкція, капітальні ремонти), проведення поточного ремонту
вулично-дорожньої мережі, утримання мостів та автомобільних доріг (дороги,
площі, сквери, зупинки громадського транспорту) спрямовано 188,69 млн.грн.
Так, на експлуатацію та утримання доріг та 37 од. мостових переходів
спрямовано майже 55,0 млн.грн.
Упродовж року виконано поточний ремонт 328,58 тис.кв.м доріг на
72,28 млн.грн., 12,28 тис.кв.м тротуарів на 2,66 млн.грн. та 110,577 тис.кв.м доріг
приватного сектору на 3,01 млн.грн.
Виконано капітальний ремонт доріг та влаштовано 42
пристрої
примусового зниження швидкості на суму 27,2 млн.грн. Зокрема відремонтовано
автодорогу до аеропорту (16,98 млн.грн.); дорожнє покриття трамвайних переїздів
по пр. Моторобудівників (1,38 млн.грн.) та по вул.Молодіжна-вул.Павлокічкаська
(1,53 млн.грн.).
На будівництво та реконструкцію вулиць та доріг (у т.ч. на проектування)
освоєно 30,5 млн.грн. Кошти спрямовано на будівельні роботи автотранспортної
магістралі через р.Дніпро (міст через річку Старий Дніпро) в сумі 12,52 млн.грн.;
ліквідацію аварійного стану на дорожньому насипу проїжджої частини дороги по
вул. Перемоги (в районі міської лікарні №6) - 1,44 млн.грн.; реконструкцію
вул.Земського лікаря Лукашевича від пр.Соборного до вул.Жуковського 10,37 млн.грн. тощо.
У звітному періоді, також, здійснювалися ремонти внутрішньо-квартальних
доріг, на оплату яких спрямовано 22,9 млн.грн.
Для забезпечення безпеки руху пішоходів і транспортних засобів та
попередження аварійних ситуацій на вулично-шляховій мережі міста здійснено
будівництво 10, реконструкцію 11 та поточний ремонт 25 світлофорних об’єктів
на 4,84 млн.грн., встановлено та замінено 1242 дорожних знаки, відновлено
дорожню розмітку на площі 42,98 тис.кв.м. На забезпечення належного
освітлення вулиць спрямовано 35,80 млн.грн.
З метою покращання матеріально-технічної бази комунальних підприємств
придбано спеціальну техніку та засоби малої механізації на суму 91,08 млн.грн., у
т.ч.: комунальну підмітально-прибиральну машину, два пластикових човна, дві
газонокосарки та три тримери, пляжеприбиральну машину та мобільні туалетні
кабіни для КП «Титан»; гідравлічну тракторну стрілу, 2 автомобілі-самоскиди,
автомобіль Газель, екскаватор-навантажувач, машину прибиральну «Білорус»,

фрезерний культиватор з катком, 4 мотоблоки бензинових та мінітрактор-косарку
для КРБП «Зеленбуд»; машину дорожню, установку для переробки
асфальтобетонної крихти, дорожню фрезу, 3 самоскиди до 30 тон, тягач сідельний,
напівпричеп, 3 котки, трактор з плужним, навантажувальним та щітковим
обладнанням, віброплиту, екскаватор-навантажувач та асфальтоукладач для
КП «ЕЛУАШ»; 2 автопідйомники та електротехнічну лабораторію для КП
«Запоріжміськсвітло»; екскаватор-навантажувач для СКП «Запорізька ритуальна
служба»; трактор-газонокосарку для КП ЦПКВ «Дубовий Гай».
Цього року окрема увага приділялася облаштуванню нових спортивних та
дитячих майданчиків, яких упродовж звітного періоду встановлено 269 од. на
суму 18,68 млн.грн. у всіх районах міста.
На виконання комплексу робіт з розвитку зеленого господарства на площі
432,9 га, включаючи покіс трав освоєно 37,8 млн.грн.
У належному стані утримувалися фонтани та пляжі міста, виконувався
благоустрій парків та кладовищ. На поточний ремонт та технічне обслуговування
38 фонтанів спрямовано 2,29 млн.грн.; на послуги з утримання та благоустрою 8,9
га міських пляжів - 0,56 млн.грн.; на утримання 41,16 га парків - 1,96 млн.грн., на
благоустрій 9 кладовищ та перевезення експертних трупів - 4,9 млн.грн.
На будівництво, реконструкцію або ліквідацію аварійного стану на
першочергових об’єктах з бюджету розвитку бюджету міста освоєно 36,53
млн.грн.
У 2016 році Програму розвитку інфраструктури та комплексного
благоустрою м.Запоріжжя на 2016-2018 роки виконано на 79,7% (із запланованих
529,92 млн.грн. освоєно 422,503 млн.грн.). Не освоєння запланованих коштів
пояснюється необхідністю виконання додаткових робіт; перерахунком вартості
робіт, будівельних матеріалів у поточних цінах; коригуванням проектнокошторисної документації.
Транспорт
Упродовж звітного періоду значну увагу приділялося формуванню
раціональної структури транспорту міста.
З метою поліпшення транспортного обслуговування мешканців міста
упродовж року:
- придбано 5 тролейбусів на 4,96 млн.грн. (працюють на маршруті №3) та 10
автобусів великої місткості (МАЗ 103485) на 31,38 млн.грн. (обслуговують
маршрут №18);
- здійснено реконструкцію 2-х котелень, що обслуговують вагоноремонтні
майстерні та тролейбусний парк №1 на 2,86 млн.грн.,
- організовано та забезпечено утримання 6 пасажирських понтон-причалів,
виконано середній ремонт 3 понтонів та капітальний ремонт 2 понтонів на
загальну суму 884,3 тис.грн.;
- встановлено опори контактної мережі тролейбусу на греблі «Дніпрогес» і
на ділянці від площі Леніна до естакади через шлюзи за 432,6 тис.грн.

У звітному періоді в маршрутній мережі міста відбулися зміни, а саме
подовжено: автобусний маршрут «пр.Металургів-Великий Луг» до вул. Зеленої;
тролейбусний маршрут №14, до кінцевої зупинки Сімферопольське шосе;
трамвайний маршрут №14 до кінцевої зупинки «Запоріжцирк».
Змінено умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування: транспортні засоби мають відповідати
вимогам екологічного стандарту ЄВРО - 2 та ЄВРО - 3; пріоритетними визначено
категорії І та ІІ класу (на 45-100 пасажиромісць) в звичайному режимі та класу А
- в режимі маршрутного таксі (автобуси класу В виключено).
Обсяг перевезень пасажирів автотранспортом загального користування
збільшився на 9,3% у порівнянні з 2015 роком та склав 43,38 млн.осіб.
Забезпечено перевезення дачників річковим та автотранспортом в період
навігації 2016 року. Всього річковим транспортом перевезено 60,44 тис.
пасажирів на суму 1,50 млн.грн., автотранспортом - 64,4 тис. пасажирів на
333,8 тис.грн.
У
порівнянні
з
2015
роком
значно
покращилася
робота
КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», так пасажиропотік збільшився в
2,1 рази та становив 137,4 тис. пасажирів, вантажопотік зріс в 1,6 рази та становив
3,4 тис.тонн. Упродовж року обслуговано 2407 рейсів. Приріст кількості
пасажирів, що користуються послугами аеропорту, забезпечили міжнародні
перевезення та рейси до столичних аеропортів.
З метою поліпшення обслуговування пасажирів розпочато капітальний
ремонт аеровокзального комплексу та злітно-посадкової смуги, реконструкцію
павільйону-накопичувача П-72 та будівництво огородження і системи технічного
нагляду і контролю доступу по периметру охоронної зони обмеженого доступу
Міжнародного аеропорту Запоріжжя. Крім того, придбано машину комбіновану
МДКЗ-6312 (2,37 млн.грн.), обладнання аварійно-рятувальне (2,2 млн.грн.) та
автопідйомник для обслуговування повітряних суден (1,38 млн.грн).
У 2016 році в транспортній галузі фінансувалося 3 програми.
Програму «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького
комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектро-транс»
виконано на 88,4% (із запланованих 122,31 млн.грн. освоєно 108,01 млн.грн.).
Основними причинами не освоєння запланованих коштів були: повернення
передплати до бюджету міста в сумі 3,34 млн.грн. за 5 тролейбусів, вік яких не
відповідав затвердженим технічним умовам закупівель; перенесення реконструкції
контактної мережі тролейбусу від вул.Кіяшка по вул.Кремлівській на 2017 рік
(двічі торги не відбулися, в зв'язку з недостатньою кількістю учасників);
необхідність внесення змін до тендерної документації на капітальний ремонт
трамвая Т-3.
Програму «Забезпечення належної та безперебійної роботи комуналь-ного
підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» виконано на 62,5% (із
запланованих 19,95 млн.грн. освоєно 12,46 млн.грн.) Відхилення від запланованих
термінів виконання робіт виникло у зв’язку з необхідністю внесення змін до

тендерної документації та укладанням у другій половині року договорів на
виконання робіт.
Програму «Нове будівництво інформаційних систем та телекомуніка-ційних
мереж в м.Запоріжжі» профінансовано в сумі 32,45 млн.грн. або 57,3% від
запланованих 56,66 млн.грн.
Енергоефективність та енергозбереження
У 2016 році впроваджувалися заходи з енергоефективності, а саме:
1. Концерном «Міські теплові мережі» проведено режимно-налагоджувальні
роботи на котлах, модернізацію котельнь зі зміною котлів на енергоефективні,
технічне переоснащення та ремонт теплових мереж опалення та гарячого
водопостачання з використанням новітніх ізоляційних матеріалів, улаштування
теплоутилізаторів за котлами ПТВМ-30, дообладнання перетво-рювачами частоти
систем
електроживлення
тягодуттєвих
пристроїв
котло-агрегатів
та
електроприводів насосів підживлення і гарячого водопостачання комунальних
котельнь. За рахунок виконаних заходів зекономлено 3603 т.у.п. паливноенергетичних ресурсів (398 тис.куб.м природного газу, 1,576 тис.кВт.г
електроенергії, 15046 Гкал теплової енергії). Економічний ефект від впровадження
енергозберігаючих заходів склав 24,05 млн.грн. На заходи з енергозбереження
проекту «Магістральна теплова мережа по вул.Шкільній м.Запоріжжя реконструкція» спрямовано 5,33 млн.грн.
2. МКП «Основаніє» виконано заміну інженерних мереж теплопостачання,
відновлено теплоізоляцію трубопроводів, встановлено енергозберігаючі
світильники в будинках, відремонтовано покрівлі в житлових будинках, замінено
двері в під`їздах, підвалах, виходах на покрівлю тощо у запланованих обсягах.
3. КП «Водоканал» виконано технічне переоснащення та автоматизацію
каналізаційних насосних станцій у запланованих обсягах.
4. КПЕЗО «Запоріжміськсвітло» замінено 567 од. світильників на менш
потужні та більш ефективні світлодіодні, та змонтовано 34,805 км самоутримного
ізольованого проводу.
5. На 100 об’єктах бюджетної сфери, підпорядкованих Запорізькій міській
раді, за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги в рамках Проекту
USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» здійснено енергетичні
аудити та розроблено попередні техніко-економічні обґрунтування проектів
термомодернізації цих об’єктів з метою подальшого отримання кредитних
ресурсів від міжнародних фінансових установ.
Зайнятість населення
Наприкінці 2016 року ситуація на ринку праці дещо стабілізувалася.
Загальна
чисельність
зареєстрованих
безробітних
громадян
склала
20,27 тис.осіб проти 26,1 тис.осіб у 2015 році. Станом на 01.01.2017 на обліку в
центрах зайнятості міста перебувало 5260 безробітних, з яких 4097 осіб
отримували допомогу по безробіттю.

Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних на кінець звітного
періоду склав 26,1% (майже на рівні 2015 року).
Упродовж 2016 року
5297 безробітних знайшли робоче місце за сприянням міської служби зайнятості
(у т.ч. 267 вимушено переміщених осіб та демобілізованих військовослужбовців,
які брали участь в АТО).
Значно зменшилося навантаження на одне вільне робоче місце, яке склало
16 осіб станом на 01.01.2017 проти 88 осіб станом на 01.01.2016. Наявність
вільних робочих місць збільшилася з 88 од. у 2015 році до 327 од. у 2016 році.
За направленням Запорізької міської служби зайнятості упродовж
2016 року навчалися 909 безробітних (що складає 4,5% від загальної кількості
безробітних).
Соціальний захист
У м.Запоріжжі реалізуються державні соціальні програми та 42,3 тис. сімей
отримують різні види державної соціальної допомоги, субсидією користуються
понад 123,0 тис. домогосподарств.
З метою створення комфортних умов для відвідувачів та зменшення часу
обслуговування громадян за кошти інвесторів у чотирьох управліннях управлінь
праці та соціального захисту населення по Дніпровському, Комунарському,
Хортицькому та Шевченківському районах встановлено системи електронного
керування чергою (в Олександрівському районі така система діє з 2015 року). У
всіх управліннях міста впроваджуються нові програмні комплекси, організовані
он-лайн консультації за допомогою Скайп зв’язку, працюють «гарячі телефонні
лінії», відкриті сторінки в соціальних мережах, розміщено он-лайн калькулятор
розрахунку субсидії на сайті міської влади, працюють «мобільні соціальні офіси»
тощо. У рамках виконання програми забезпечено придбання 177 од. комп’ютерної
техніки та інших предметів довгострокового користування.
Упродовж звітного періоду здійснено капітальний ремонт в приміщеннях
районних управлінь по Дніпровському, Комунарському, Олександрівському,
Шевченківському районах, на стадії завершення - по Хортицькому району та
розпочато в приміщенні по Заводському району.
У рамках реалізації Міської комплексної програми соціального захисту
населення м.Запоріжжя різного виду матеріальну допомогу отримали 17,0 тис.
громадян з числа дітей, дітей-інвалідів, інвалідів, ветеранів війни та праці,

учасників бойових дій в антитерористичній операції та інших категорій населення.
Збільшено розмір адресної цільової допомоги дітям-інвалідам, студентамінвалідам, інвалідам, які користуються інвалідними візками, вдовам чорнобильців
до 1000 грн.
На підтримку учасників АТО та сімей, члени яких загинули під час участі в
АТО та революції Гідності спрямовано 6,7 млн.грн.; на підтримку вимушених
переселенців - 2,5 млн.грн.
З нагоди Дня захисника України вперше в 2016 році надано одноразову
адресну цільову допомогу в розмірі 500,0 грн. 54 інвалідам війни - учасникам
антитерористичної операції та 26 неповнолітнім дітям, які мають статус члена
сім’ї загиблого під час участі в АТО.
670 багатодітних сімей забезпечено безкоштовним проїздом одного з батьків
у трамваях, тролейбусах та автобусах Запорізького КПМЕ «Запоріжелектротранс».
На стадії завершення знаходиться реконструкція будівлі по вул.Таганській,
8, під соціальний готель, вже закуплено необхідне обладнання, меблі, проведені
роботи з підбору персоналу; розроблено робочий проект з реконструкції
приміщення відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів Вознесенівського
району міського територіального центру соціального обслуговування;
та
проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Термомодернізація будівлі
Запорізького міського територіального центру обслуговування (надання
соціальних послуг) по вул.Парамонова, 11а.
З метою підтримки мешканців міста в умовах підвищення цін і тарифів на
комунальні послуги запроваджено програму «З теплом до людей», у рамках якої
29,9 тис. сімей отримали компенсацію на оплату послуг централізованого та
індивідуального опалення в сумі 8,1 млн.грн.
У 2016 році фінансувалося 3 галузеві програми, спрямованих на соціальний
захист населення.
Міську комплексну програму соціального захисту населення на 2016-2018
роки профінансовано в сумі 128,98 млн.грн. (95,8% від запланованих
134,66 млн.грн.). Кошти не освоєно в повному обсязі в зв’язку з перенесенням
робіт з капітального ремонту приміщень управлінь соціального захисту населення
в двох районах міста на 2017 рік.
Програму зайнятості населення м.Запоріжжя профінансовано в сумі 405,25
тис.грн. (84,9% від запланованих 477,09 тис.грн.).
На Програму «З теплом до людей» спрямовано 8,16 млн.грн. або 34% від
запланованих 24,0 млн.грн. у зв’язку з низьким відсотком звернень за виплатою
компенсації.

Підтримка сім’ї, молоді та дітей
На реалізацію Програми підтримки сім’ї та молоді міста спрямовано 570,00
тис.грн. (план виконано на 100%), що на 28% більше, ніж торік. У рамках
виконання Програми проведено 58 заходів, в яких взяло участь 32,64 тис.осіб, що
на 23% більше, ніж у 2015 році, оскільки заходи стали більш масштабними.
У звітному періоді проведено заходи, спрямовані на патріотичне виховання
молоді: міський конкурс «Патріот Вітчизни», військово-патріотичні змагання,
присвячені Дню Збройних Сил України, конкурс «Спадщина», інтелектуальні ігри
Запорізької ліги КВК, Чемпіонат міста з гри «Що? Де? Коли?», телешоу «Школа,
ми шукаємо таланти», спортивного та екологічного спрямування - «Ярмарок
спорту» та «День довкілля», «Фестиваль сім’ї», новий масштабний захід
молодіжний фестиваль «Zobi Fest» тощо.
У рамках виконання Програми забезпечення молоді м.Запоріжжя житлом 6
молодих запорізьких сімей поліпшили житлові умови, завдяки отриманню
пільгових довготермінових кредитів на придбання житла на вторинному ринку на
загальну суму 3,65 млн.грн.
Сімейними формами виховання охоплено 937 дітей (88,0% від загальної
кількості дітей-сиріт (1065 дітей). Упродовж 2016 року до сімейних форм
улаштовано 161 дитину, з яких 34 дитини усиновлено, над 119 - встановлено
опіку, в прийомні сім’ї та дитячі будинки влаштовано 8 дітей.
Упродовж року здійснювалася реалізація двох цільових програм соціальної
спрямованості які виконано в повному обсязі.
У рамках Програми соціального захисту дітей та розвитку сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
профінансовано заходи на 97,21 тис.грн. (організовано та проведено рейд «Урок»,
4 заходи до Дня Святого Миколая, міський конкурс «Кращий опікун,
піклувальник року» тощо).
Реалізація Програми «Забезпечення дитячих будинків сімейного типу
необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого
вжитку» дала змогу створити належні умови проживання та розвитку вихованцям
у дитячих будинках сімейного типу Циганенко Н.О., Дмитрієвої Н.М. та
Дмитрієва О.І. Так, придбано меблі та побутова техніка на 271,44 тис.грн. та
обладнання і предмети довгострокового користування на 219,80 тис.грн.
Охорона здоров’я
На галузь охорони здоров’я в 2016 році спрямовано 939,1 млн.грн., що на
144,2 млн.грн. більше, ніж у 2015 році.
Одним із основних пріоритетів діяльності галузі в звітному періоді
визначено розвиток первинної медичної допомоги, як основи медикопрофілактичного обслуговування населення.
З метою підвищення якості надання первинної медико-санітарної допомоги
в 2016 році для закладів первинної ланки придбано 53 санітарних автомобіля, 743
од. медичного обладнання (томограф, 3 системи УЗД, 10 гастрофіброскопів, 4 од.

рентгенівського обладнання, 293 сумки-укладки, 25 кольпоскопів, 107
елктрокардіографів тощо), 30 од. медичних меблів, 290 од. комп’ютерної та
оргтехніки, тощо. Рівень оснащеності закладів первинного рівня санітарним
автотранспортом в середньому досяг 60% проти 40% на початок року.
Здійснювалися ремонті роботи капітального характеру в 23 установах на
15,4 млн.грн. На будівництво і реконструкцію закладів спрямовано 19,8 млн.грн.
(виготовлено проектно-кошторисні документації на реконструкцію 9 об’єктів,
завершено роботи на 2 об’єктах, тривали будівельні роботи та розпочато
проектування на 12-ти об’єктах).
Для забезпечення медичних закладів міста медикаментозними засобами
фінансування збільшилося на 26,2 млн.грн. в порівняні з 2015 роком. Крім того,
збільшено фінансування на дитячу реанімацію - на 1,2 млн.грн., на лікування
ветеранів війни в медичних закладах - на 2,8 млн.грн., на забезпечення хворих на
цукровий діабет необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами - на
4,7 млн.грн.
Вперше в 2016 році виділено цільові кошти в обсязі 3,2 млн.грн. для
надання безкоштовної медичної допомоги в травматологічних пунктах міста.
На покращення та оновлення матеріально-технічної бази медичних закладів
з бюджету розвитку бюджету міста виділено 111,6 млн.грн., що на 58,3 млн.грн.
більше, ніж в 2015 році.
З метою збереження кадрового потенціалу на первинній ланці з
квітня
2016 року впроваджено надбавки за обсяг та якість виконаної роботи медичними
працівникам, на що спрямовано 15,8 млн.грн. Це надало можливість щомісяця
підвищити заробітну плату лікарям в середньому на 1400 грн., медичним сестрам
на 900 грн. та збільшити на кінець звітного періоду укомплектованість кадрами
лікарями та медичними сестрами з 81% та 68% до 93% та 88% відповідно.

У 2016 році в галузі охорони здоров’я фінансувалося 2 програми. Наше
місто одне з перших в Україні прийняло Програму розвитку первинної медикосанітарної допомоги, фінансування якої становило 73,0 млн.грн. (із запланованих
81,37 млн.грн.).
На виконання Програми «Охорона здоров’я м.Запоріжжя на період 20162018 роки» освоєно 144,47 млн.грн. або 86,5% від запланованих 167,03 млн.грн.

Кошти освоєно не в повному обсязі у зв’язку з необхідністю корегування
проектно-кошторисної документації на роботи з капітального ремонту центрів
ПМСД та реконструкції відокремлених сімейних амбулаторій. Крім того,
зекономлено кошти після проведення процедур закупівель на придбання
медикаментів.
Освіта
У 2016 році значно збільшено фінансування освітньої галузі, на яку
спрямовано 1512,8 млн.грн. проти 1091,8 млн.грн. у 2015 році. Крім того,
змінилася й структура видатків галузі, що дозволило профінансувати ті потреби
закладів освіти, на які тривалий час не виділялися кошти.
Для прозорості, та ефективності використання коштів бюджету міста вперше
підготовлено карту зведених потреб навчальних закладів міста.
З метою підготовки закладів до нового навчального року та усунення
аварійних ситуацій здійснено поточні ремонти в 239 закладах освіти на суму
16,0 млн.грн., що на 48% більше, ніж у 2015 році.
Капітальні ремонти здійснювалися в 164 закладах на суму 47,0 млн.грн.,
роботи з будівництва та реконструкції тривали на 22 об’єктах на 36,5 млн.грн.
Вперше в повному обсязі до опалювального сезону проведено промивання
систем опалення у всіх школах та дошкільних навчальних закладах міста на суму
близько 1,0 млн.грн., до початку нового навчального року проведено дератизацію і
дезінсекцію приміщень всіх освітніх закладів (350,0 тис.грн.) та придбано
хлоровмісні дезінфікуючі засоби (650 тис.грн.).
Створено відповідні умови для організації харчування дітей. Упродовж року
здійснено 119 лабораторних досліджень продуктів харчування у ДНЗ та понад 100
досліджень у ЗНЗ на відповідність їх встановленим вимогам.
Для оновлення матеріально-технічної бази харчоблоків дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів виділено 5,4 млн.гр н., для пралень 2,5 млн.грн.
Придбано комп’ютерну техніку на 22,8 млн.грн., у т.ч.135 комп’ютерних
класів та спліт-системи для 111 комп’ютерних класів; всі дитячі садки та
дошкільні підрозділи навчально-виховних комплексів отримали ноутбуки та
спортивні модулі (2,4 млн.грн.). Учнів 4 та 7 класів забезпечено в повному обсязі
підручниками, на які витрачено 3,0 млн.грн.
Вперше за останні 20 років виділено кошти на придбання сучасного
музичного обладнання позашкільним навчальним закладам міста (557,5 тис.грн.)
та для оновлення спортивного інвентарю для всіх шкіл міста (3,2 млн.грн.).
На утримання 17 професійно-технічних навчальних закладів із бюджету
міста виділено 146,9 млн.грн.
З метою надання своєчасної та гарантованої державою допомоги дітям з
особливими освітніми потребами, в т.ч. з інвалідністю, в рамках проведення
науково-педагогічного експерименту «Розвиток інклюзивного освітнього
середовища у Запорізькій області» визначено експериментальними майданчиками

для впровадження інклюзивної освіти навчальні заклади № 3, 66, 83, «Основа».
Кількість інклюзивних класів збільшено в 2,7 рази, а чисельність учнів у них - у
4,2 рази.
У 2016 році на 39 од. збільшено кількість груп продовженого дня
(до 339 од.), що дозволило додатково охопити корисною зайнятістю у другій
половині дня 1145 дітей.
Упродовж 2016 року з метою забезпечення дітей дошкільною освітою вжито
дієвих заходів щодо розвитку мережі, активізації процесу відновлення дошкільних
навчальних закладів. Всього в 2016 році відкрито 27 додаткових груп (405 місць).
До комунальної власності територіальної громади міста прийнято 7 дошкільних
закладів від ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (у
Заводському, Вознесенівському, Дніпровському, Хортицькому районах), в яких
додатково відкрито 12 груп (на 272 дитини). За рахунок відкриття додаткових груп
черга на влаштування дітей до дитячих садочків зменшилася майже вдвічі (зі 1569
дітей на початок року, до 784 дітей - на кінець року).
Крім того, відновлюються будівлі дошкільних навчальних закладів, які
тривалий час не функціонували за призначенням: ДНЗ №1 (Олександрівський
район), №144 (Комунарський), №169 (Заводський), №220 (Дніпровський район),
№186 (Вознесенівський), №100 (Шевченківський).
На відпочинок та оздоровлення за кошти бюджету міста направлено 2241
дитину, в т.ч. до дитячих закладів: «Факел» (м.Бердянськ), «Меотіда» та
«Ювілейний» (м.Приморськ). Крім того, в 29 пришкільних таборах денного
перебування відпочило 1940 запорізьких школярів.
Навчальні заклади міста були активними учасниками конкурсу соціальних
проектів «Ми-це місто», який було оголошено ПАТ «Запоріжсталь» (7 проектів
стали переможцями).
Для участі в проекті «Громадський бюджет» підготовлено 95 проектів.
Найбільш активними були заклади Хортицького та Комунарського районів, які
надали найбільшу кількість проектів.
У 2016 році в освітній галузі фінансувалося 3 програми. На Програму
«Освіта на 2016-2018 роки» спрямовано 222,56 млн.грн. або 81,1% від
запланованих 274,32 млн.грн. Кошти не освоєно в повному обсязі у зв’язку з тим,
що роботи з ремонту закладів освіти виконувалися з недотриманням графіків та
несвоєчасно надавалися акти виконаних робіт.
На програму «Професійно-технічна освіта на 2016 - 2018 роки» спрямовано
40,55 млн.грн. або 83,5% від запланованих 48,56 млн.грн. (за рахунок зменшення
кількості учнів, які отримують стипендію).
Програму «Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки» профінансовано
в сумі 10,45 млн.грн. або 95,5% від запланованих 10,94 млн.грн. (за рахунок
зменшення вартості 1 путівки на відпочинок після проведення торгів).

Культура
У 2016 році на розвиток галузі виділено 112,6 млн.грн., що на 12,4% більше,
ніж у 2015 році (100,2 млн.грн.), у т.ч. на:

У місті на належному рівні організовано дозвілля громадян. Під час
реалізації міських проектів «Культура і мистецтво - назустріч кожному» та
«Творчий мікрофон» проведено 508 культурних програм, у яких взяло участь
понад 46 тис.осіб. Відбулося 14 загальноміських заходів до загально-державних
свят і пам’ятних дат та низка культурологічних заходів та розважальних програм,
відвідувачами яких стали понад 367 тис. мешканців та гостей міста. Фінансування
на проведення усіх заходів становило 769,4 тис.грн.
Крім того, силами запорізьких шкіл естетичного виховання проведено
869 культурно-мистецьких заходів, з яких 158 - благодійні.
За 2016 рік в підвідомчих закладах культури надано платних послуг
населенню на 10,51 млн.грн., що на 26,3% більше, ніж торік.
Міські бібліотечні заклади міста брали активну участь у грантових проектах.
Завдяки перемозі у грантовій програмі «Територія розвитку» Центру АХАЛАР за
фінансової підтримки фондів США та Словаччини у бібліотеці-філії №13 для
дорослого населення в 2016 році відкрито зону «Спортивна бібліотека». На кошти
гранту Української бібліотечної асоціації за підтримки Європейського Союзу в
Центральній бібліотеці для дітей у червні 2016 року відкрито Пункт Європейської
інформації.
У міських бібліотеках поповнено книжкові фонди (періодичні видання на
суму 647,1 тис.грн., 10,06 тис. примірників книг - на 762,4 тис.грн.) та оснащено 2
бібліотеки пожежною сигналізацією.
За рахунок коштів бюджету розвитку бюджету міста в сумі 8,73 млн.грн.
здійснено
капітальний ремонт приміщень дитячої музичної школи
№3 (1,3 млн.грн.) та дитячої школи мистецтв №4 (1,51 млн.грн.), триває ремонт
приміщень дитячої школи мистецтв №6 (1,18 млн.грн.), придбано обладнання
(книги, комп’ютерна техніка, мультимедійна техніка, світлове обладнання,
музична апаратура тощо) на 3,48 млн.грн. тощо.
За рахунок коштів власних надходжень у сумі 959,0 тис.грн. здійснено
капітальні ремонти приміщень дитячої музичної школи №8
та силового

електрообладнання і електроосвітлення дитячої художньої школи, виготовлено
проект та проведено експертизу проекту на капітальний ремонт дитячої школи
мистецтв №4, відкориговано проектно-кошторисну документацію та проведено
експертизу документації на капітальний ремонт приміщень КЗ «Палац культури
«Хортицький», придбано обладнання та літературу для підвідомчих закладів
культури.
Програму «Підтримка комунальних закладів культури міста Запоріжжя»
виконано на 88,6% (із запланованих 16,39 млн.грн. освоєно 14,52 млн.грн.).
Кошти не освоєно в повному обсязі у зв’язку з тим, що договір на будівельні
роботи по дитячій музичній школі №6 укладено 07.11.2016, а учбовий процес, в
цей період неможливо припинити.
Туризм
У 2016 році створено департамент культури і туризму, одним із завдань
якого є запровадження системних та комплексних передумов для розвитку сфери
туризму, як одного з пріоритетних напрямів економічного зростання та
наповнення бюджету міста.
Упродовж року управлінням туризму вищезазначеного департаменту
проводилася робота щодо:
- формування іміджу Запоріжжя як туристично-привабливого міста;
- створення умов для подальшого розвитку туристичної галузі;
- створення туристичного веб-порталу, який включатиме інформацію про всі
туристичні та рекреаційні ресурси (об’єкти історико-культурної спадщини та
природно-заповідного фонду);
- проведення промоційної компанії туристичних можливостей міста на
внутрішньому ринку тощо.
Наразі в місті існують 34 готелі різного рівня комфортності на 2,5 тис. місць
та 15 санаторно-курортних і рекреаційних закладів, пристосованих для
розміщення туристів.
У звітному періоді 34 суб’єкти господарювання сплатили до міського
бюджету 370,84 тис.грн. туристичного збору, що
на 14,2% більше, ніж у
2015 році.
Фізична культура і спорт
У 2016 році на галузь фізичної культури та спорту спрямовано
54,0 млн.грн., що на 20,62 млн.грн. більше, ніж у 2015 році.
Наразі працює 20 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), в яких
функціонує 37 відділень з 28 видів спорту (з них - 20 олімпійські). У 2016 році
відкрито дитячо-юнацьку спортивну школу з футболу «Металург Запоріжжя»,
відділення з пляжного волейболу в ДЮСШ «Орбіта» та відділення важкої
атлетики в ДЮМШ «Локомотив». У спортивних закладах займається 6,6 тис.
дітей та підлітків, що на 3% більше, ніж у 2015 році.

На утримання 20 ДЮСШ, 3 комунальних установ та підтримку 2-х
комунальних підприємств спрямовано 44,48 млн.грн., що на 46,4% більше, ніж у
2015 році. Зокрема, фінансову підтримку отримало комунальне спортивновидовищне підприємство «Юність» (934,15 тис.грн.). На утримання комунальних
установ «Запорізький міський шаховий клуб «Думка» та «Міський фізкультурнооздоровчий центр «Ратібор» спрямовано 659,238 тис.грн.
Упродовж 2016 року в місті проведено 11 Всеукраїнських турнірів,
194 міських та районний спортивно-масових заходів, в яких взяло участь 14,43
тис. осіб, з яких 12,09 тис. (83%) діти та підлітки. За результатами змагань
вихованцям ДЮСШ та спортивних клубів упродовж року присвоєно 906
спортивних розрядів різної категорії. На організацію і проведення районних та
міських спортивно-масових заходів, навчально-тренувальних зборів та
відрядження спортсменів на змагання спрямовано 1,7 млн.грн.
За звітний період наші спортсмени в командних і особистих заліках
вибороли понад 1900 медалей.
На ХV Паралімпійських іграх у м.Ріо-де-Жанейро (Бразилія) запорізькі
спортсмени гідно представили Україну і рідне місто та поповнили скарбничку
збірної команди України на 3 золоті, 5 срібних та 2 бронзові нагороди.
Для вирішення соціально-побутових проблем 4-м чемпіонам та 2-м призерам
ХХХ літніх Олімпійських ігор, а також 3-м чемпіонам, 4-м призерам та 7-ми
тренерам ХІV Паралімпійських ігор надано фінансову підтримку в сумі
6,5 млн.грн.
З метою створення належних умов для проведення навчально-тренувальної
роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл придбано спортивний інвентар на 4,6
млн.грн.
Для підтримки в належному стані спортивних закладів здійснено поточний
ремонт приміщень ДЮСШ № 4, 6, 8, 10, 11 на загальну суму 550,218 тис.грн.,
поточний ремонт даху спортивно-оздоровчого комплексу
КУ «Заводський
районний фізкультурно-спортивний комплекс» - 119,232 тис.грн., поточний
ремонт
приміщень КУ «Запорізький міський шаховий клуб «Думка» 80,0 тис.грн., капітальний ремонт ДЮСШ №6 та ДЮСШ «Хвиля» 140,309 тис.грн.
Програму «Фізична культура та спорт на 2016-2018 роки» виконано на
81,9% (із запланованих 19,28 млн.грн. освоєно 15,80 млн.грн.).
Кошти не освоєно в повному обсязі у зв’язку з тим, що не виконано роботи з
відновлення системи освітлення футбольного поля стадіону «Славутич Арена» та
з капітального ремонту опалювальної системи ДЮСШ «Спас». Крім того,
зекономлено кошти на утримання КСВП «Юність» та за рахунок заощадження на
оплату за енергоносії.
Охорона природного середовища
Упродовж 2016 року надходження від екологічного податку та грошових
стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої
діяльності склали 20,11 млн.грн. (87,8% від запланованих 22,90 млн.грн.).
За рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища
(поточні екологічні надходження та залишки на початок року) в сумі 45,8 млн.грн.
та субвенції з обласного бюджету в сумі 10,0 млн.грн. виконувалися наступні
природоохоронні заходи:
- реконструкція каналізаційного напірного колектору від вул.Істоміна до
камери гасіння на ділянці довжиною 3746 м, який транспортує каналізаційні стоки
Правобережної частини міста на 12,13 млн.грн. за рахунок міського фонду
охорони навколишнього природного середовища та 5,0 млн.грн. - з обласного
бюджету. Реалізація заходу забезпечила безаварійну роботу колектору,
попередила забруднення басейну р.Дніпро неочищеними стічними водами та
поліпшила санітарно-епідеміологічний стан прилеглої території;
- розчищення одного мулового ставку з використанням реагенту «Дамет» на
суму 1,03 млн.грн. у рамках здійснення реконструкції центральних каналізаційних
очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1);
- придбано технологічне обладнання для каналізаційних насосних станцій
(1,49 млн.грн.);
- роботи з
реконструкції каналізаційного колектору до КНС-1 по
вул.Українській довжиною 150 м (10,60 млн.грн.);
- розчищення ділянки р.Верхня Хортиця (1,58 млн.грн.),
- заходи з озеленення на 7,35 млн.грн. (у т.ч. 5,0 млн.грн. за рахунок
обласного бюджету). З метою розширення зеленої зони та поліпшення
екологічного стану в місті висаджено 3,6 тис. дерев, 23,6 тис. кущів, засіяно
692 кв.м газону та укладено 2,6 тис.кв.м рулонного газону;
- розчищення малої водойми парку «Дубовий гай» (укріплено укоси русла,
облаштовано прилеглу територію) на 1,0 млн.грн.;
- проектні роботи по деяких об’єктах на 544,60 тис.грн.;
- збереження об’єкту природно-заповідного фонду Запорізького міського
дитячого ботанічного саду на 687,9 тис.грн.
- заходи з пропаганди охорони навколишнього природного середовища на
272,08 тис.грн.
Програму «Фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних
надходжень» виконано на 74,7% (освоєно 41,7 млн.грн. (у т.ч.
10,0
млн.грн. з обласного бюджету) від запланованих 55,8 млн.грн.), що пояснюється
економією коштів, яка виникла при укладанні договорів, виникненням додаткових
робіт в процесі реалізації заходів та необхідністю отримання позитивних звітів
експертизи при проведенні проектних робіт.
На Програму «Фінансова підтримка комунального науково-виробничого
підприємства «Екоцентр» передбачалося 22,98 тис.грн., з яких освоєно
5,62 тис.грн. (кошти необхідні на ліквідацію даного підприємства сплачено
в повному обсязі).

Техногенна безпека
Упродовж 2016 року здійснювалася робота щодо попередження
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
Спеціалісти аварійно-рятувальної служби виїжджали на 1051 виклик,
(у т.ч. 984 рази на аварійно-рятувальні роботи з попередження загибелі та
травматизму населення в побуті) та врятували життя 36 особам, попередили
можливу втрату матеріальних коштів державного і особистого майна на
16,5 млн.грн. На водних об’єктах рятувальники врятували життя 275 особам.
Упродовж року розчищено водну акваторію пляжів та зон відпочинку загальною
площею 93,550 тис.кв.м.
Міську цільову програму запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 20162018 роки виконано на 99,0% (із запланованих 9,92 млн.грн. освоєно
9,81 млн.грн.).
Кошти спрямовано на: створення матеріального резерву для заходів з
попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (497,8 тис.грн.);
заходи, пов’язані із попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій (4768,7
тис.грн.), проведення пошуково-рятувальних робіт, з виявленням та підняттям
потерпілих на водних об’єктах (4546,2 тис.грн.).
Крім того, за рахунок бюджету розвитку бюджету міста придбано вантажнопасажирський повнопривідний автомобіль TOYOTA LUX (927,14 тис.грн.);
водолазне обладнання довгострокового користування, зокрема човни, мотори,
ехолот тощо (548,91 тис.грн.); замінено вікна будівлі аварійно-рятувальної станції
(85,01 тис.грн.).

Додаток

Фінансові показники комунальних підприємств м.Запоріжжя за 2016 рік
тис.грн.
№
з/п

Найменування підприємства

1

2

1
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

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 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”
КП “ККП Жовтневого району”
КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"
ЗКП МЕ “Запоріжелектротранс”
КП “Преса”
КП “Паркування”
КП “Муніципальна телевізійна мережа”
КП ГХ “Візит”
КП “Запоріжринок”
КП “Побутовик”
КП “ЦПК та В“Дубовий гай”
КСВП “Юність”
КП “Центральний стадіон”
КП “Мрія”***
Всього:
Прибуток
Збиток

Доходи
план
3
472 254,00
1 785 430,00
121,50
1 680,00
6 796,00
480,00
531 919,00
220 915,00
1 494,00
39 760,00
34 332,00
121 121,00
74 138,00
23 047,00
15 391,00
9 226,00
136,20
2 675,10
2 155,00
2 291,50
5 566,00
18 718,00
4 552,00
386,40
64 253,00
138 394,00
5 570,00
9 152,00
5 632,00
631,60
21 595,00
1 894,80
4 802,00
1 449,80
18 447,00
320,00
3 646 725,90

Витрати
факт
4
497 700,00
1 898 875,00
81,80
1 331,40
3 329,50
315,00
494 435,00
180 355,00
3 437,00
42 293,00
37 834,00
139 426,00
53 229,00
23 606,00
16 635,80
10 149,00
135,80
3 604,00
2 683,00
2 344,80
3 117,00
20 785,00
4 649,00
482,40
77 482,00
151 650,00
4 936,00
2 872,00
6 595,00
484,90
22 140,00
2 092,30
4 607,00
1 176,60
20 319,00
436,50
3 735 624,80

план
5
471 685,00
1 784 468,00
119,20
1 678,40
6 796,00
318,00
531 919,00
220 915,00
1 401,00
38 587,00
33 331,00
120 914,00
73 913,00
22 260,00
8 938,00
7 774,00
136,20
2 517,40
2 069,70
2 285,40
3 906,00
17 762,20
4 311,00
299,20
45 116,00
138 394,00
5 566,70
3 763,00
5 526,00
627,30
20 496,00
1 457,40
4 598,80
1 449,80
18 024,70
312,00
3 603 635,40

Чистий прибуток
факт
6
449 981,00
1 957 367,00
80,70
1 431,10
2 740,60
262,00
470 886,00
168 849,00
3 407,00
33 531,00
36 522,00
137 237,00
52 110,00
21 629,00
9 266,90
8 836,00
135,80
3 342,10
2 671,00
2 334,90
2 793,00
19 769,00
4 197,00
479,40
42 442,00
156 676,00
5 639,00
2 708,00
6 498,00
506,00
21 252,00
1 804,80
4 278,80
1 216,00
17 950,00
436,50
3 651 265,60

*результати діяльності підприємства наведено з урахуванням надходжень від збору дебіторської заборгованості та погашення кредиторської заборгованості
**підприємство змінило назву з КП "ВРЕЖО №8" на КП "Запоріжремсервіс" Запорізької міської ради на підставі рішення міської ради від 30.11.2016 №90
***підприємство припинило діяльність на підставі рішення міської ради від 25.08.2016 №56 "Про припинення діяльності КП "Мрія" шляхом ліквідації"

план
7
569,00
962,00
2,30
1,60
0,00
162,00
0,00
0,00
93,00
1 173,00
1 001,00
207,00
225,00
787,00
6 453,00
1 452,00
0,00
157,70
85,30
6,10
1 660,00
955,80
241,00
87,20
19 137,00
0,00
3,30
5 389,00
106,00
4,30
1 099,00
437,40
203,20
0,00
422,30
8,00
43 090,50
43 090,50

факт
8
47 719,00
-58 492,00
1,10
-99,70
588,90
53,00
23 549,00
11 506,00
30,00
8 762,00
1 312,00
2 189,00
1 119,00
1 977,00
7 368,90
1 313,00
0,00
261,90
12,00
9,90
324,00
1 016,00
452,00
3,00
35 040,00
-5 026,00
-703,00
164,00
97,00
-21,10
888,00
287,50
328,20
-39,40
2 369,00
0,00
84 359,20
148 740,40
-64 381,20

