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ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Програми соціально-економічного
та культурного розвитку міста Енергодара за 2018 рік
1. Економічний розвиток
Промисловість
В структурі обсягів реалізації промислової продукції найбільша питома вага (близько
99%) припадає на підприємства енергетичного комплексу, до складу якого входять ВП
«Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП «Запорізька ТЕС» АТ «ДТЕК
Дніпроенерго».
Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами міста у 2018 році склав
28 767,0 млн.грн., що на 16,5% більше у порівнянні з минулим роком. У розрахунку на одну
особу цей показник в середньому по області дорівнює 123,9 тис.грн., по місту Енергодару –
537,0 тис.грн.
Основним видом продукції, що виробляють та реалізують підприємства міста, є
електроенергія. Так, у 2018 році енергогенеруючими підприємствами вироблено 42,3
млрд.кВт/год електроенергії, що на 3,7% більше, ніж у 2017 році.
ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» залишається найбільшим виробником
електроенергії серед атомних станцій України та найпотужнішою атомною станцією в
Європі. Встановлена потужність ВП ЗАЕС, яка налічує 6 енергоблоків, становить 6 000 МВт.
У вересні 2016 року Державна інспекція ядерного регулювання України
(Держатомрегулювання) визнала обґрунтованою можливість безпечної експлуатації
енергоблоку №1 Запорізької АЕС на визначених у проекті рівнях потужності до 23 грудня
2025 року, у жовтні 2016 року Держатомрегулювання підтримала можливість безпечної
експлуатації енергоблоку №2 Запорізької АЕС на визначених у проекті рівнях потужності до
19 лютого 2026 року, у листопаді 2017 року Держатомрегулювання підтримала продовження
терміну експлуатації енергоблока №3 Запорізької АЕС до 5 березня 2027 року, у жовтні 2018
року Держатомрегулювання підтримала можливість безпечної експлуатації енергоблоку №4
Запорізької АЕС на визначених у проекті рівнях потужності до 4 квітня 2028 року.

1.1.

1.2. Капітальні інвестиції
За результатами 9 місяців 2018 року обсяг капітальних інвестицій підприємств міста
(без врахування ВП ЗАЕС та ЗаТЕС) становив 45,8 млн.грн., що у розрахунку на одного
мешканця є суттєво нижчим за середній показник по області. Найвагомішу частку
капітальних інвестицій (99,8% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у
машини,
обладнання та інвентар – 49,4%. Головним джерелом фінансування
капіталовкладень залишаються власні кошти підприємств та організацій (60,8%) та кошти
місцевого бюджету (35,0%).
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження здійснено:
- реконструкцію системи опалення у дитячій музичній школі (1474,0 тис.грн. –
державний бюджет, 343,8 тис.грн. – міський бюджет);
- заміну віконних блоків (капітальний ремонт) в Енергодарському навчальновиховному комплексі №5 (2 048,7 тис.грн. – державний бюджет);
- капітальний ремонт покрівлі в Енергодарській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
№7 (1 083,1 тис.грн. – державний бюджет);
- заміну віконних блоків (капітальний ремонт) в дошкільному навчальному закладі
(ясла-садок) «Чебурашка» №4 (506,1 тис.грн. – державний бюджет);
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- реконструкцію системи опалення із встановленням приладів обліку та регулювання
тепла в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Світлячок» №3 (849,5 тис.грн. –
державний бюджет, 105,9 тис.грн. – міський бюджет);
- реконструкцію системи опалення із встановленням приладів обліку та регулювання
тепла в Енергодарському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітній навчальний
заклад І ступеня - Дошкільний навчальний заклад» №6 (937,6 тис.грн. – державний бюджет,
16,4 тис.грн. – міський бюджет);
- капітальний ремонт спортивного майданчика в Енергодарській багатопрофільній
гімназії «Гармонія» (118,7 тис.грн. – державний бюджет).
За рахунок коштів обласного бюджету
здійснено капітальні вкладення на
капітальний ремонт центрального ганку ДНЗ №4 на суму 195,5 тис.грн.
За рахунок коштів міського бюджету капітальні вкладення здійснено на капітальний
ремонт покрівель у 23 житлових будинках (11 311,5 тис.грн.) та 4 навчальних закладах міста
(3 278,6 тис.грн.), заміну 23 ліфтів (20 193,1 тис.грн.), реконструкцію споруд для збирання
вод поверхневого стоку на вул.Курчатова, пр.Будівельників, вул.Молодіжній, пр.Енергетиків
(138 751,3 тис.грн. – екофонд), встановлення 88 приладів обліку теплової енергії (9 155,7
тис.грн.), придбання дитячих майданчиків (1 950,0 тис.грн.), будівництво системи
відеоспостереження (5 513,5 тис.грн.), створення скверу на вул.Молодіжній (1 564,9
тис.грн.), капітальний ремонт посту ДАІ (855,4 тис.грн.), придбання світлодіодних екранів
для розміщення на фасаді будівлі (894,0 тис.грн.) тощо.
1.3. Інвестиційна діяльність
Починаючи з 2015 року м.Енергодар є учасником Проекту міжнародної технічної
допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджується
Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду Канади. Протягом
2018 року за кошти Фонду підтримки ініціатив з демократичного врядування та розвитку за
підтримки проекту ПРОМІС тривала реалізація проекту «Створення позитивного іміджу
Енергодара, як інвестиційно привабливого міста», в рамках якого розроблено Маркетингову
стратегію м.Енергодара на період до 2023 року, дизайн бренду міста та тривала робота щодо
створення брендбуку.
У 2018 році рейтинговим агентством «Кредит-рейтинг» визначено рейтинг
інвестиційної привабливості м.Енергодара на рівні uaINV4 та uaAА-, що свідчить про
високу кредитоспроможність порівняно з іншими українськими позичальниками або
борговими інструментами. Також рейтинговим агентством «Кредит-рейтинг» розроблено
Інвестиційний паспорт міста українською і англійською мовами.
З травня 2018 року триває реалізація проекту «Підвищення рівня компетентності
діючих та потенційних підприємців задля диверсифікації бізнесу в м.Енергодарі». За рахунок
коштів Фонду сприяння розвитку малих та середніх підприємств за підтримки проекту
ПРОМІС для потенціальних та діючих підприємців міста проведено тренінги та семінари
щодо організації власної справи, ведення бухгалтерського обліку і звітності, участі бізнесу у
грантових програмах та інше. А за підтримки компанії ДТЕК ЕСКО проведено тренінги з
енергоменеджменту та енергоаудиту.
У грудні за підтримки Проекту ПРОМІС в рамках реалізації проекту «Підвищення
рівня компетенції діючих та потенційних підприємств задля диверсифікації бізнесу в
м.Енергодарі» та за фінансової підтримки компанії ДТЕК відбуквся форум «Розвиток
соціального підприємництва – запорука економічної стабільності м.Енергодара», в якому
прийняли участь представники виконавчих органів місцевого самоврядування, бізнесу та
громадського сектору міст Запоріжжя, Мелітополя, Токмака та Енергодара.
Протягом 2018 року розроблено План економічного розвитку м.Енергодара в рамках
Європейської ініціативи «Мери за економічне зростання» та погоджено Секретаріатом
Ініціативи «Мери за економічне зростання» та Світовим Банком. Планом визначено
пріоритетні напрямки економічного розвитку міста до 2020 року, а саме: розроблення
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маркетингової стратегії та брендингу міста, створення індустріального парку та бізнесцентру.
У жовтні 2018 року місто Енергодар приєдналось до Європейської ініціативи «Угода
мерів», тим самим взявши на себе зобов’язання скоротити власні викиди СО2 щонайменше
на 30% до 2030 року шляхом модернізації та проведення заходів з енергозбереження у
муніципальних будівлях, комунальному транспорті, комунальній сфері тощо. Дані заходи
дозволять знизити енергоспоживання в місті, зменшити фінансування з місцевого бюджету,
залучити інвестиції, створити нові робочі місця, поліпшити навколишнє середовище та, як
наслідок, поліпшити якість життя мешканців міста.
На початку 2018 року в рамках програми «Зміцнення спроможності українських
територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні» за підтримки
німецької компанії GIZ Енергодарський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді отримав комп’ютерну техніку та офісне обладнання, ЦНАП
«Єдиний
офіс»
Енергодарської міської ради - мобільний офіс.
У квітні 2018 року, за підтримки Міжнародної Організації Міграції, завершено проект
«Енергодім», розпочатий у 2017 році. В рамках проекту на базі центральної бібліотеки
відкрито гральну зону для юних енергодарців, бібліокінозал, бібліоняню, проведено суботник
«GreenFest», під час якого висаджено дерева та квіти.
Шостий рік поспіль ініціативні групи міста беруть участь у конкурсі міні-грантів
ДТЕК «Громада своїми руками». На реалізацію ідей ТОВ ДТЕК цього року виділено близько
460,0 тис.грн. На розгляд конкурсної комісії було надано 29 заявок, з яких обрано 10
переможців, серед яких: впорядкування та облаштування спортивних майданчиків,
впровадження енергозберігаючих проектів, створення велотраси для кросс-кантрі на
території міського парку та інше.
Другий рік поспіль ТОВ ДТЕК проводить конкурс на отримання «Великого гранту»,
сума якого у 2018 році дорівнювала 500,0 тис.грн. За ці кошти планується встановити бювет
для забезпечення якісною водою мешканців І мікрорайону міста.
У жовтні 2018 року у м.Запоріжжі пройшов Третій міжнародний інвестиційній форум
«InCo Forum Integration & Cooperation». Від м.Енергодара у форумі взяли участь
представники влади, ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПП «Енхол».
1.4. Містобудівна діяльність
В рамках реалізації генерального плану м.Енергодара у 2018 році завершено роботу
щодо детального плану території мікрорайону №10-а, зарезервованого для воїнів АТО.
Планувальні рішення ДПТ мікрорайону №10-а містять район індивідуальної забудови з
інженерно-транспортною інфраструктурою та громадською забудовою на 93 земельні
ділянки під індивідуальне будівництво житлових будинків. Детальний план території
мікрорайону №10-а затверджено рішенням виконавчого комітету Енергодарської міської
ради від 21.06.2018 №173.
У 2018 році розпочата робота щодо реалізації затвердженого детального плану
території громадського центру №1 в м.Енергодарі. На стадії відведення знаходяться дві
ділянки – для будівництва 16-поверхового житлового будинку по вул.Курчатова та для
будівництва ділового центру співпраці Запорізької АЕС.
Для соціального забезпечення мешканців міста Енергодара, в першу чергу
військовослужбовців, учасників АТО належними умовами проживання, рішенням
Енергодарської міської ради від 07.12.2017 №62 надано згоду на прийняття до комунальної
власності територіальної громади м.Енергодара гуртожитку №1, розташованого за адресою:
м.Енергодар, пр.Будівельників,5. 28.12.2017 підписано Договір дарування та прийнято даний
об’єкт на баланс КП «Підприємство комунальної власності» на праві господарського
відання. Впродовж 2018 року КП «ПКВ» ЕМР проведено роботи по заходу «Реконструкція
будівлі гуртожитку під житловий будинок по вул.Будівельників, 5. Обстеження будівельних
конструкцій» та «Геотехнічні вишукування на майданчику об’єкта «Реконструкція будівлі
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гуртожитку під житловий будинок по вул.Будівельників, 5 в м.Енергодарі Запорізької
області».
Протягом останніх трьох років в місті житлові багатоквартирні будинки в
експлуатацію не вводились, у 2018 році індивідуальними забудовниками введено в
експлуатацію – 31 кв.м. загальної площі житла. Почалась розбудова кварталів №1б, №9
малоповерхової забудови по вул.Придніпровській, вул.Козацькій
індивідуальними
житловими будинками, у 2018 році надано у власність під будівництво житла 18 земельних
ділянок для воїнів АТО по вул.Молодіжній.
В січні 2017 року затверджено міську Програму забезпечення молоді міста
Енергодара житлом на 2017-2021 роки. Основним механізмом розвитку молодіжного
будівництва, який передбачений програмою, є надання пільгових довготермінових кредитів
за рахунок коштів міського бюджету відповідно до чинного законодавства України. Надання
та обслуговування кредитів проводяться Запорізьким регіональним управлінням Державної
спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву». Протягом дії Програми планується забезпечити доступним житлом 123
Енергодарські сім’ї. Енергодарською міською радою виділено земельну ділянку на
будівництво двосекційного десятиповерхового будинку на 100 квартир за адресою бр.Каштановий в районі будинку 7. ЗРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву» проведено конкурс на визначення забудовника, переможцем якого
визначено Запорізький ДБК. У 2018 році проводився збір документів на отримання дозволу
на початок будівництва.
1.5. Транспортна сфера
Протягом звітного періоду порівняно з 2017 роком відбулося збільшення обсягів
перевезень вантажів на 3,9% – до 15,9 тис.тонн та обсягу перевезень пасажирів на 22,2% –
до 1,1 млн.чол.
За 2018 рік відповідно до міської Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі на
2018-2020 роки видатки на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій
громадян становили 2 792,9 тис.грн. (перевезення пенсіонерів міста на присадибні ділянки –
766,7 тис.грн. та перевезення автомобільним транспортом окремих категорій громадян по
місту та району – 2 026,2 тис.грн.).
Видатки на пільговий проїзд на залізничному транспорті склали 994,5 тис.грн.
відповідно.
В рамках міської Програми реформування та розвитку житлово-комунального
господарства, об’єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 20162018 роки на капітальний та поточний ремонт доріг, утримання вулично-дорожньої мережі
міста у 2018 році спрямовано 4 513,4 тис.грн. бюджетних коштів, з них:
3 892,4 тис.грн. – кошти бюджету міста;
621,0 тис.грн. – кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, що проживає на
території зони спостереження.
1.6. Підприємництво
Протягом 2018 року зареєстровано 195 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької
діяльності, що на 47 осіб більше, ніж у минулому році (242 особи). За даними
Енергодарського управління ГУ ДФС у Запорізькій області станом на 01.01.2019 кількість
фізичних осіб-підприємців, які перебували на обліку становила 1560 осіб, що на 45 осіб
менше ніж у 2017 році.
Надходження коштів до бюджету міста від сплати суб’єктами підприємницької
діяльності зборів та податків (акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів, єдиний податок, податок з доходів фізичних осіб, що

6
сплачується фізичними особами за результатами річного декларування) протягом 2018 року
склали 37 691,4 тис.грн., або 6,4% від усіх надходжень до загального фонду місцевого
бюджету та в порівнянні з 2017 роком збільшилися на 9,7%.
1.7. Торгівля та платні послуги
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної
діяльності яких є роздрібна торгівля, за 2018 рік по місту Енергодару склав 1 153,4 млн.грн.,
що у порівняних цінах на 10,5% більше, ніж у 2017 році. Кількість об’єктів торгівлі, послуг,
громадського харчування складає 690 одиниць.
Порівняльна таблиця
об'єктів торгівлі, послуг, громадського харчування, ринків, одиниць
№
Найменування
2017 рік
2018 рік
з/п
1

Об’єкти торгівлі (магазини, відділи, кіоски, павільйони,
аптеки, АЗС, оптові склади)

491

499

2

Об’єкти сфери послуг населенню

129

133

3

Об’єкти громадського харчування

58

57

4

Ринки

1

1

Всього

679

690

2. Соціальна сфера
2.1 Демографічний розвиток, підтримка сімей та молоді
У 2018 році демографічна ситуація міста характеризується зменшенням чисельності
населення. Чисельність наявного населення в місті на 01.01.2019 року становила 53,567
тис.осіб, що на 275 осіб менше, ніж у 2017 році. Упродовж 2018 року чисельність населення
зменшилася за рахунок від’ємного міграційного сальдо – 60 осіб (кількість прибулих – 719,
вибулих –779) та природного скорочення населення – 215 осіб (кількість народжених – 359,
померлих – 574).
Найактуальнішим напрямком політики з питань сім’ї та молоді є робота із
соціального захисту дітей та багатодітних сімей, їх підтримці, розвитку сімейних форм
виховання, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, забезпечення якості
надання соціальних послуг, підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді міста. На
виконання вищезазначених завдань в місті діяли ряд програм, зокрема:
Програма розвитку системи соціальних послуг для сімей, дітей та молоді на
2017-2021 роки, на реалізацію якої у 2018 році використано 651,8 тис.грн. бюджетних
коштів. Кошти направлені на забезпечення діяльності 7 спеціалізованих служб та формувань:
«Інформаційно-тренінговий центр», «Служба соціальної підтримки сімей», «Телефон
Довіри», «Служба соціальної підтримки осіб з інвалідністю», «Служба соціальної підтримки
сімей», «Волонтер», «Служба соціальної профілактичної роботи», «Мобільний
консультаційний пункт». Крім того, у зв’язку із введенням в дію нових Державних
стандартів щодо первинного обліку надання послуг, у 2018 році розроблено нові положення
про спеціальні служби та формування, змінено назви та функціонал деяких служб. Кількість
осіб, охоплених соціальними послугами, склала 5604 осіб;
- Комплексна міська Програма підтримки дітей, молоді, сім’ї та гендерного паритету
на 2016-2019 роки, на реалізацію якої у 2018 році спрямовано 633,3 тис.грн. бюджетних
коштів. Кошти направлені на: придбання 49 путівок на оздоровлення та відпочинок дітей,
які потребують особливої уваги та підтримки, оплату за перевезення призовників міста до
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обласного збірного пункту на медичне обстеження, оплату послуг з проведення заходів,
присвячених Міжнародному Дню захисту дітей, Дню Святого Миколая, Дню молоді, участь
в Міжнародному фестивалі та Всеукраїнському конкурсі тощо.
- Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2020 роки, на
реалізацію якої спрямовано 166,4 тис.грн. бюджетних коштів. Кошти направлені на:
придбання 10 путівок на оздоровлення та відпочинок дітей, які перебувають на обліку
служби у справах дітей, проведення загальнодержавного рейду «Урок» та заходів до Дня
усиновлення, придбання новорічних подарунків тощо.
Пріоритетними формами влаштування дітей, які залишилися без батьківської опіки є
сімейні форми виховання, а саме: усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі
будинки сімейного типу. Станом на 01.01.2019 на обліку перебувало 105 дітей, з яких: 78
осіб – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 27 осіб – діти, які опинились
у складних життєвих обставинах. Всього в сімейних формах виховання перебуває 76 дитейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що складає 97,4% від загальної
кількості дітей цієї категорії (у 2017 році – 100%). Протягом року громадянами міста
усиновлено 2 дитини, 13 дітей влаштовано під опіку, піклування, 1 дитина влаштована в
Бердянську санаторну школу-інтернат.
Слід відзначити позитивну динаміку збільшення кількості багатодітних сімей. Так,
станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 345 багатодітних сімей, в яких виховуються 1
103 дітини проти 326 сімей на аналогічну дату минулого року.
2.2. Зайнятість населення та ринок праці
Станом на 01.01.2019 на обліку в Енергодарській міській філії Запорізького обласного
центру зайнятості перебувало 3246 осіб, з яких - 429 безробітніх. Протягом 2018 року за
сприянням служби зайнятості працевлаштувалось 1496 осіб, в тому числі 634 безробітних.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце на кінець 2018 року
становило 9 осіб та у порівнянні з 2017 роком залишилось незмінним. Кількість наявних
вакансій, заявлених від роботодавців склала 1 601 одиниця, з них укомплектовано за
сприянням служби зайнятості 1 524 вакансії (95,2%). Середній розмір оплати праці в
розрахунку на вакансію складає 4 672,1 грн.
В рамках розробленого проекту Моделі працевлаштування та забезпечення зайнятості
осіб з інвалідністю в Україні включно з Методологією надання центрами зайнятості
соціальних послуг людям з інвалідністю центром зайнятості проведено 3 профінформаційні
групові заходи за участю людей з інвалідністю, 27 семінарів з роботодавцями щодо
працевлаштування осіб з інвалідністю. Протягом 2018 року статус безробітного мали 90 осіб,
з числа осіб, що мають інвалідність, з них працевлаштовано – 23 особи, 41 особу знято з
обліку.
Протягом звітного періоду 115 безробітних за направленням служби зайнятості
проходили професійне навчання за професіями, що користуються попитом на ринку праці:
«бухгалтер», «електрогазозварник», «водій автотранспортних засобів», «касир торговельного
залу», «озеленювач», «технік», «слюсар-ремонтник», «офісний службовець», «продавець
непродовольчих товарів», «продавець-консультант». Після навчання працевлаштувались 110
осіб.
У 2018 році укладено багатосторонню угоду між Енергодарською міською філією
Запорізького обласного центру зайнятості та Управлінням освіти міської ради, а також
узгоджено спільний план дій з кожною школою міста на 2018/2019 навчальні роки щодо
проведення комплексної профорієнтаційної роботи та працевлаштування молоді. Протягом
2018 року проведено 136 заходів, в яких прийняло участь 2269 осіб з числа учнів, 494
педагогів, 386 батьків учнів.
Відповідно до Програми організації оплачуваних громадських робіт на 2018 рік в
громадських роботах були задіяні 111 осіб, освоєно 394,8 тис.грн. бюджетних коштів, з яких
197,4 тис.грн. – кошти міського бюджету, 197,4 тис.грн. – кошти Фонду загальнодержавного
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соціального страхування на випадок безробіття. Договори про організацію та проведення
громадських робіт укладені з комунальним підприємством «Центр досугу «Промінь»,
управлінням праці та соціального захисту населення міської ради, виконавчим комітетом
міської ради (архівний відділ), Енергодарським міським центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, управлінням комунальної власності міської ради.
2.3. Грошові доходи населення
За даними статистики, середньооблікова кількість штатних працівників за 2018 рік
склала 18,944 тис.осіб, що менше ніж у минулому році на 2,3%.
Середньомісячна заробітна плата за 2018 рік по місту становила 14 968,81 грн. та
збільшилась з початку року на 29,3%. Рівень заробітної плати перевищив майже у 2 рази
середній показник по Запорізькій області (8725,67 грн.).
Фонд оплати праці штатних працівників по місту за 2018 рік склав 3 402,9 млн.грн. та
перевищив рівень 2017 року на 26,4%.
Заборгованість із виплати заробітної плати по економічно-активних підприємствах
міста станом на 01.01.2019 відсутня.
2.4. Соціальне та пенсійне забезпечення
В рамках реалізації Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки
у звітному періоді витрачено 16 763,5 тис.грн. бюджетних коштів. Кошти направлені на:
надання матеріальної допомоги з фонду соціальної підтримки громадян «Турбота» 491
гостропотребуючому громадянину міста; надання матеріальної допомоги 4 хворим на
ниркову недостатність з діагнозом «гемодіаліз» з фонду соціальної підтримки громадян
«Турбота»; безкоштовний відпуск ліків пільговим категоріям населення; фінансування Ради
Енергодарської міської організації ветеранів; перевезення 67 дітей зі спеціалізованої школиінтернату м.Камянське; пільгове перевезення громадян на присадибні ділянки, по місту та
району автомобільним транспортом; пільгове перевезення громадян залізничним
транспортом; допомогу особам, які звільняються з місць позбавлення волі та бездомним
громадянам; фінансування гарячого харчування бездомних громадян тощо.
Крім цього, в місті діяла Комплексна програма підтримки учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м.Енергодара на 2018 рік, яка
направлена на підвищення рівня соціального захисту учасників АТО/ООС, членів їх сімей та
сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО/ООС, підтримку їх належного моральнопсихологічного та фінансово-матеріального стану, та в рамках якої протягом 2018 року
використано 673,5 тис.грн. Зокрема кошти спрямовані на: надання 27 особам (сім’ям)
одноразової матеріальної допомоги, надання 20 особам (сім’ям) пільг у розмірі 75% від
вартості житлово-комунальних послуг, придбання санаторно-курортних путівок для
9 учасників АТО, направлення 9 осіб на професійне навчання тощо.
З метою підвищення рівня соціального захисту населення міста, впровадження
сучасного механізму надання пільг і автоматизації їх обліку рішенням Енергодарської
міської ради від 02.10.2018 №14 в місті запроваджено соціальний проект «Картка
енергодарця». В рамках проекту 19 жовтня 2018 року відбулося підписання Меморандуму
про співробітництво між виконавчим комітетом Енергодарської міської ради та ПАТ
«Державний ощадний банк України». Реалізація даного проекту дасть змогу підвищити
якість та ефективність надання соціальних послуг населенню міста, створити та реалізувати
прозорий та ефективний механізм надання мешканцям міста пільг, доплат, допомог,
компенсацій, знижок, цільової адресної допомоги та інших заходів соціальної підтримки,
персоніфікувати облік наданих заходів підтримки, оптимізувати витрати та здійснювати
централізований контроль над цільовим використанням бюджетних коштів, що виділяються
на соціальні цілі. Задля реалізації проекту в рамках Програми соціальної допомоги в
м.Енергодарі на 2018-2020 роки у 2018 році придбано 10 одиниць обладнання для обліку
перевезень пасажирів пільгових категорій громадян на загальну суму 159,5 тис.грн.
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Станом на 01.01.2019 на обліку в Енергодарському об’єднаному управлінні
Пенсійного фонду України в Запорізької області перебувало 15 716 одержувачів пенсій. За
2018 рік до бюджету Фонду, що формується на території міста надійшло 822 241,6 тис.грн. У
порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 202 819,1 тис.грн., або на 32,7%.
Середній розмір пенсійних виплат по місту склав 4 035,0 грн. Протягом звітного періоду
призначено 608 нових пенсій, проведено 5166 поточних перерахунків пенсій за заявами
громадян та 13 672 перерахунків, у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність.
3. Гуманітарна сфера
3.1. Охорона здоров’я
Впродовж 2018 року функції з організації та надання медичної допомоги мешканцям
м.Енергодара покладалися на Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина
№1» (далі – ДЗ «СМСЧ №1»). Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
05.09.2018 №638-р «Про передачу цілісного майнового комплексу державного закладу
«Спеціалізована медико-санітарна частина №1» Міністерства охорони здоров’я України» у
власність територіальної громади м.Енергодара Запорізької області» ДЗ «СМСЧ №1»
передано у власність територіальної громади міста. Рішенням міської ради від 02.10.2018
№27 створено комунальне некомерційне підприємство «Спеціалізована медико-санітарна
частина» Енергодарської міської ради, яке визначене балансоутримувачем цілісного
майнового комплексу ДЗ «СМСЧ №1. На теперішній час ведеться робота щодо виконання
завдань даних документів та подальшого функціонування нового медичного закладу міста.
Відповідно до рішення міської ради від 15.03.2018 №26 створено комунальне
некомерційне підприємство «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Енергодарської міської ради. З 03.09.2018 заклад розпочав свою роботу з підписання
пацієнтами декларацій про вибір лікаря, який надаватиме первинну медичну допомогу.
Станом на 26.12.2018 декларації укладено з 74,7% населення міста.
Проведена значна робота щодо відкриття гемодіалізного відділення на базі ДЗ
«СМСЧ №1», яке з 09.07.2018 надає медичну допомогу пацієнтам, що потребують
гемодіалізу. Для забезпечення умов функціонування даного відділення у 2018 році з міського
бюджету виділено кошти у розмірі 5 759,3 тис.грн. Ремонті роботи у виділених приміщеннях
проведено партнерами ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» та поставлено 9 апаратів для
гемодіалізу. У 2018 році лікування проходили 17 чоловік.
Профілактично-оздоровчі функції на території міста виконують два відомчі
профілакторії, що належать ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «ДТЕК
- Сервіс», пропускною спроможністю до 120 осіб.
Протягом 2018 року по галузі «Охорона здоров’я» використано бюджетних коштів на
суму 115 169,9 тис.грн., з яких 48 689,1 тис.грн. – кошти субвенцій з державного бюджету,
353,9 – кошти обласного бюджету, 66 126,9 тис.грн. – кошти бюджету міста, у тому числі в
рамках Програми розвитку та удосконалення медичної допомоги у м.Енергодарі на 2018-2022
роки освоєно 59 542,4 тис.грн., а саме:
- 25 899,7 тис.грн. – на оптимізацію роботи служб та відділень, оплату додаткових та
інших ставок;
- 5 574,3 тис.грн. – на забезпечення умов функціонування автотранспорту, оплату
комунальних послуг, енергоносіїв та інших витрат, придбання компресора ДЗ «СМСЧ №1»;
- 10 000,0 тис.грн. – на придбання лінійного прискорювача з комплектом обладнання;
- 5 575,9 тис.грн. – на удосконалення стаціонарної медичної допомоги, придбання
гіпозетивних та спазмолітичних медикаментів, анальгетиків, дезагрегантів для надання
екстреної допомоги, забезпечення лікарськими засобами хворих стаціонару, забезпечення
лабораторними реактивами та деззасобами, харчуванням та спецхарчуванням медперсоналу зі
шкідливими умовами праці;
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- 111,8 тис.грн. – на заходи з організації харчування 850 донорів у день здачі крові,
оплату обласній станції переливання крові за 286 л донорської крові;
- 14,4 тис.грн. – на закупівлю імунобіологічних препаратів за епідемічними
показниками та специфічних імуноглобулінів для здійснення імунопрофілактики та
попередження виникнення інфекційних захворювань;
- 154,2 тис.грн. – на заходи щодо реабілітації хворих зі стомою;
- 386,3 тис.грн. – на фінансування заходів щодо запобігання виникнення соціальнонебезпечних захворювань на ВІЛ/СНІД;
- 37,8 тис.грн. – на придбання інструментів для проведення медичного обстеження
призовників та військовозобов’язаних;
- 6 144,3 тис.грн. – на забезпечення умов функціонування відділення хронічного
гемодіалізу;
- 5 598,6 тис.грн. – на забезпечення умов функціонування КНП «Міський центр
первинної медико-санітарної допомоги»;
- 45,1 тис.грн. - на забезпечення умов функціонування КНП «Спеціалізована медикосанітарна частина».
У 2018 році до реалізації Урядової програми «Доступні ліки» залучено 15 аптек міста.
Станом на 01.01.2019 відшкодовано кошти на закупівлю громадянами пільгових ліків на
суму 1 447,0 тис.грн.
3.2. Освіта
Для забезпечення прав дітей на здобуття дошкільної освіти в місті функціонує 11
дитячих дошкільних закладів (далі – ДНЗ), з них: 7 ДНЗ загального розвитку, 1 ДНЗ
комбінованого типу, 3 ДНЗ компенсуючого типу та 2 навчально-виховних комплекси: ЕНВК
«ДНЗ-ЗНЗ» №9 та ЕНВК «ЗНЗ I ступеня – ДНЗ» №6.
Станом на 01.01.2019 дошкільною освітою охоплено 2494 дітини у 139 групах.
Одним з позачергових завдань управління освіти є забезпечення доступу до якісної
освіти дітей, які мають відхилення фізичного та розумового розвитку і потребують корекції.
З цією метою в місті функціонують три ДНЗ компенсуючого типу (№5,10,12) та один
комбінованого типу – №15. Станом на 01.01.2019 загальна кількість груп спеціального та
санаторного призначення складає 33 групи та 6 інклюзивних груп.
У 2018 році продовжено роботу щодо створення умов для отримання дошкільної
освіти дітей, які тимчасово виїхали з території АТО/ООС та батьки яких є або були
учасниками бойових дій. Станом на 01.12.2018 в дошкільних закладах освіти виховуються 99
дітей даних категорій.
На виконання рішення колегії управління освіти міської ради від 25.10.2017 №12 усі
заклади дошкільної освіти міста з 01.09.2018 року перейшли на україномовний режим
роботи. Таким чином мережа україномовних груп у 2018/2019 н.р. становить 100%.
У 2018/2019 навчальному році мережа загальноосвітніх навчальних закладів
залишилась незмінною та складалась з:
- трьох загальноосвітніх шкіл I-III ст. (ЕЗОШ №№2, 4, 7);
- двох загальноосвітніх навчально-виховних комплексів I-III ст. (ЕНВК №1, ЕНВК №5);
- двох комплексів «Дошкільний загальноосвітній навчальний заклад» ЕНВК «ЗНЗДНЗ» №6 та ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9;
- багатопрофільного ліцею;
- багатопрофільної гімназії «Гармонія»;
- ЕНВК «Загальноосвітній навчальний заклад II-III ст. – міжміський навчальновиробничий комбінат».
Учнівський контингент у загальноосвітніх навчальних закладах міста складав 6134
особи, охоплення дітей шкільного віку навчанням – 100%.
Аналіз мережі класів з українською мовою навчання говорить про стабільне
збільшення кількості учнів, які отримують освіту державною мовою. У поточному
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навчальному році 3 558 учнів – 58% від загальної кількості учнів міста, отримують освіту
державною мовою.
З 2018/2019 навчального року почала діяти нова освітня програма «Нова Українська
школа» (далі – НУШ).Чотирма регіональними тренерами НУШ для підвищення кваліфікації
педагогів, які працюватимуть у 1-х класах у 2018-2019 році, проведено курси підготовки з
упровадження нового змісту початкової освіти.
З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18
років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної
психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей, надання їм психолого-педагогічної допомоги
та забезпечення системного кваліфікаційного супроводження рішенням Енергодарської
міської ради від 12.04.2018 №21 створено комунальну організацію (установу, заклад)
«Інклюзивно-ресурсний центр» Енергодарської міської ради».
Вищу освіту у місті молодь здобуває в Енергодарському інституті державного і
муніципального управління ім.Р.Г.Хеноха «Класичного приватного університету».
В місті активно розвивається позашкільна освіта. У поточному навчальному році
діяло 148 гуртків, в яких навчалося 3376 дітей, що складає 55% від загальної кількості учнів
загальноосвітніх навчальних закладів міста, у чотирьох позашкільних навчальних закладах:
КЮМ (клуб юних моряків «Екватор» із флотилією), ЦДЮТ (центр дитячої та юнацької
творчості), ЕЦТКС (Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту), ЕМАН
(Енергодарська мала академія наук).
Важливе значення в підвищенні рівня якості освіти відіграє матеріально-технічне
оснащення навчально-виховного процесу та розвиваючого середовища в навчальних
закладах. За 2018 рік в рамках виконання Програми розвитку системи освіти м.Енергодара на
2016-2018 роки використано 55 825,1 тис.грн. бюджетних коштів, а саме:
- за рахунок міського бюджету – 45 859,0 тис.грн.;
- за рахунок субвенцій з державного бюджету – 9 743,5 тис.грн.
- за рахунок субвенцій з обласного бюджету – 222,6 тис.грн.
3.3. Розвиток культури
Діяльність закладів культури у звітному періоді була спрямована на виконання
Програми розвитку культури м.Енергодара на 2018-2022 роки, відродження, збереження та
розвиток української культури, удосконалення навчально-методичної роботи, бібліотечних
фондів, організації дозвілля населення, матеріально-технічної бази установ культури.
Станом на 01.01.2019 на реалізацію вищезазначеної Програми з міського бюджету
спрямовано 4 547,5 тис.грн., у тому числі кошти державного бюджету - 1474,0 тис.грн., з
яких:
- 806,9 тис.грн. - на розвиток централізованої бібліотечної системи (встановлення
системи пожежогасіння та оповіщення, придбання меблів, комп’ютерного та іншого
обладнання, поточний ремонт мережі освітлення, передплата періодичних видань тощо);
- 2 713,7 тис.грн., в тому числі 1474,0 тис.грн. – кошти державного бюджету – на
утримання шкіл естетичного виховання (сценічний одяг для актового залу ДМШ,
реконструкцію системи опалення ДМШ, придбання меблів та матеріалів, участь учнів у
конкурсах, фестивалях, проведення поточних ремонтів в навчальних класах та приміщеннях
ДХШ, придбання енергозберігаючих ламп тощо);
- 87,5 тис.грн. – на створення комфортних умов для відвідувачів художнього
виставкового залу (придбання меблів, протипожежних дверей тощо);
- 939,4 тис.грн. – на організацію та проведення культурно-масових заходів.
У 2018 році на базі бібліотек продовжив працювати проект «Енергодім», розроблений
спільно з Міжнародною Організацією Міграції та за їх ініціативою. Завдяки проекту
щотижнево у дитячій бібліотеці та бібліотеці-філії №4 діють проекти «Бібліокінозал» та
«Бібліоняня».
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Протягом року на реалізацію Програми розвитку Міського Палацу культури
«Сучасник» на 2018-2022 роки з міського бюджету витрачено 2 096,9 тис.грн. (придбання
світлодіодних екранів, сценічних засобів, музичних товарів, меблів, обладнання, поточний
ремонт фасаду будівлі та пандусів тощо).
3.4. Фізкультура і спорт
Протягом 2018 року у місті в секціях і групах з різних видів спорту, клубах
фізкультурно-оздоровчої спрямованості займалось близько 12,0 тис.осіб.
У цій галузі діяли дві міські програми, направлені на забезпечення реалізації
першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті сучасної
моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту, зокрема:
- Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Енергодарі на 2017-2020 роки,
на реалізацію якої витрачено 1 199,8 тис.грн. бюджетних коштів, які направлені на
проведення спортивних змагань, виплату грошових персональних виплат видатним
спортсменам міста, придбання кубків, медалей, грамот для нагородження переможців
змагань;
- Програма розвитку боксу в м.Енергодарі на 2014-2018 роки, в рамках якої освоєно
1 653,2 тис.грн. бюджетних коштів на придбання спортивного інвентарю та форми для
спортсменів, виконання заходів з підготовки та участі спортсменів у чемпіонатах області та
України тощо.
З метою пропаганди здорового способу життя протягом 2018 року проведено близько
270 спортивно-масових заходів, в яких взяли участь близько 10,0 тис.осіб.
4. Житлово-комунальне господарство
З метою задоволення потреб фізичних та юридичних осіб у відповідних комунальних
послугах у 2018 році створено КП «Єдині інформаційні системи» (рішення міської ради від
15.03.2018 №25), КП «Тепловодоканал» (рішення міської ради від 24.07.2018 №21), КП
«Чисте місто» (рішення міської ради від 15.03.2018 №23), КП «Міськзеленбуд» (рішення
міської ради від 15.03.2018 №24).
Рішенням міської ради від 21.09.2018 №13 «Про реорганізацію комунального
підприємства «Ритуал» Енергодарської міської ради» припинено КП «Ритуал» шляхом
приєднання його до КП «Комунальні системи».
Рішенням виконавчого комітету від 06.06.2018 №161 ТОВ «Місто для людей
Енергодар» призначено управителем багатоквартирних будинків у м.Енергодарі.
Утримання та експлуатація об’єктів комунального господарства здійснювалося через
реалізацію завдань і заходів міської Програми реформування та розвитку житловокомунального господарства, об’єктів благоустрою, дорожнього господарства міста
Енергодара на 2016-2018 роки, відповідно до якої у 2018 році використано 226 900,8 тис.грн.
бюджетних коштів, з яких 621,0 тис.грн. – кошти державного бюджету, 350,0 тис.грн. –
кошти обласного бюджету, 225 929,8 тис.грн. – кошти міського бюджету. Кошти направлені
на капітальний ремонт покрівель житлових будинків, капітальний ремонт та заміну ліфтів,
встановлення пандусів, поручнів,
підготовку до осінньо-зимового періоду об’єктів
житлового фонду, встановлення приладів обліку теплової енергії, придбання та встановлення
дитячих гральних комплексів, утримання та обслуговування внутрішньоквартальної території
міста, комунальних підприємств, придбання систем відеоспостереження, поточний ремонт
вуличного освітлення, реконструкцію дорожнього покриття вулиць, внутрішньо-квартальних
і під’їзних доріг та тротуарів, дорожньої зливової каналізації, пішохідних алей міста, огорож,
утримання, охорону та обслуговування парку культури та відпочинку, стадіону, набережної,
яхт-клубу, заканальної зони, зеленого господарства, електроустаткування, світлофорних
об'єктів, вуличного освітлення тощо.
Одним з пріоритетів як на місцевому рівні, так і на рівні держави є зменшення
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споживання паливно-енергетичних ресурсів через впровадження енергозберігаючих заходів.
В рамках реалізації Програми стимулювання населення м.Енергодара до впровадження
енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для
придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів на 2018-2020 роки протягом
2018 року 118 мешканцям міста відшкодовано частину кредиту, отриманого на придбання
енергоефективного обладнання на загальну суму 662,0 тис.грн.
5. Охорона навколишнього природного середовища
Станом на 01.01.2018 залишки коштів фонду охорони навколишнього природного
середовища склали 225 330,1 тис.грн. Фактично у 2018 році до спецфонду надійшло 63 057,9
тис.грн. Переліком заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних
ресурсів, які фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного
середовища міста Енергодара, затвердженим рішенням Енергодарської ради від 27.11.2018
№24, передбачено фінансування у сумі 263 005,4 тис.грн.
В рамках дії Програми охорони навколишнього природного середовища міста
Енергодара на 2018-2020 роки у 2018 році за рахунок коштів фонду охорони навколишнього
природного середовища освоєно 143 538,2 тис.грн. бюджетних коштів, які направлені на:
- розробку проектно-кошторисної документації та виконання робіт з реконструкції
споруд для збирання вод поверхневих стоків на вул. Курчатова, вул.Молодіжній,
пр.Будівельників, пр.Енергетиків;
- придбання спеціального обладнання для озеленення, біотуалетів, препаратів для
очистки водойм, компресору;
- висадження молодих насаджень на території художньої школи міста та проведення
омолодження високовікових дерев на території навчальних закладів;
- виконання проектних та вишукувальних робіт з реконструкції міського парку та
відпочинку;
- проведення робіт по утилізації люмінесцентних ламп та термометрів.
За власні кошти підприємств міста виконані такі заходи:
- контроль викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення
атмосферного повітря на об’єктах ВП ЗАЕС, ЗаТЕС, ЗНСОтаТ, ЗСК;
- моніторинг підземних вод золошлаковідвала ЗаТЕС, на території ВП ЗАЕС та в зоні
її впливу;
- утилізація відпрацьованих ртутьвміщуючих ламп, промаслених матеріалів,
гальванічного шламу, відпрацьованих акумуляторних батарей;
- навчання спеціалістів по курсу «Природоохоронне законодавство України»;
- озеленення території, ремонт поливального водопроводу тощо.
6. Техногенна безпека
Протягом 2018 року всі заплановані заходи органів управління і сил цивільного
захисту міста були спрямовані на забезпечення готовності до дій за призначенням в умовах
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
можливих терористичних проявів, організованого переведення з мирного на особливих
період та здійснювались у ході навчань, тренувань та інших занять з цивільного захисту.
З метою своєчасного оповіщення та інформування населення в місті створена та
функціонує загальноміська система централізованого оповіщення, яка включає в себе: 16
електросирен, 70 гучномовців та кабельне телебачення міста.
Також, для здійснення робіт із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій
розроблено План реагування органів управління та сил Енергодарської міської ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту при загрозі або
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста
та 6 планів взаємодії та реагування сил цивільного захисту на ймовірні надзвичайні ситуації
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у місті, а також План позачергових (невідкладних) запобіжних заходів і робіт на об’єктах і
територіях з ризиком виникнення НС.
У 2018 року в місті зареєстровано 99 пожеж, які сталися у лісовій та лісопарковій
зонах, та внаслідок яких знищено 21,23 га лісових насаджень. З метою зменшення пожеж
проведені такі заходи: обмежено проведення масових заходів у лісовій та лісопарковій зонах
міста протягом пожежонебезпечного періоду з 10.04.2018 до 01.10.2018; проводились
щотижневі наради з представниками підприємств, установ та організацій міста; через засоби
масової інформації, в тому числі гучномовці постійно проводилась роз’яснювальна робота
щодо дотримання населенням правил пожежної безпеки; створено матеріальний резерв
паливно-мастильних матеріалів для забезпечення ліквідації великих пожеж.
З метою своєчасного реагування на можливі НС в осінньо-зимовий період у 2018 році
створено оперативний штаб із запобігання надзвичайних ситуацій у місті, пов’язаних з
можливими складними погодними умовами, затверджено та погоджено Комплексний план
заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на території м.Енергодара в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та Єдину
схему реагування органів управління та сил при загрозі і виникнення надзвичайних ситуацій,
пов’язаних з несприятливими погодними умовами осінньо-зимового періоду та пропуску
льодоходу, повені та паводків в м.Енергодарі.
В рамках виконання цільової Програми захисту населення і території від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки для
утримання в постійній готовності захисних споруд цивільного характеру та підвищення
ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації
підприємства міста витрачено 91,4 тис.грн. Кошти місцевого бюджету в розмірі 1 682,5
тис.грн. витрачені на придбання матеріально-технічних засобів
та обладнання для
забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації та сталого зв'язку органів
управління цивільного захисту (ЦО) міста.
Для забезпечення евакуаційних заходів протягом 2018 року проведена робота з
коригування списків мешканців міста на випадок евакуації до м.Василівки, м.Мелітополя,
Василівського, Мелітопольського, Приазовського та Приморського районів, розроблено план
евакуації населення міста на випадок надзвичайної ситуації на ВП «Запорізька АЕС» та
відкориговано склад евакуаційних комісій підприємств, установ і організацій міста.
7. Бюджетна політика
Місто Енергодар – монопрофільне місто переважно з промисловою функцією та
вузькою спеціалізацією виробництва, галуззю спеціалізації якого виступає енергетика.
Виконання доходної частини міського бюджету з урахуванням субвенцій та дотацій з
державного бюджету за 2018 рік становить 857 909,8 тис.грн.:
- надходження до загального фонду склали 771 358,3 тис.грн., у тому числі
надходження з державного та місцевих бюджетів у вигляді субвенцій – 180 843,5 тис.грн.;
- надходження до спеціального фонду – 86 551,5тис.грн., у тому числі надходження
з місцевих бюджетів у вигляді субвенцій – 622,6 тис.грн.
В цілому бюджет міста Енергодара за результатами 2018 року виконано:
- всього по бюджету – 109,5% від уточненого планового показника;
- всього по загальному фонду – 106,7% від уточненого планового показника;
- всього по спеціальному фонду – 141,7% від уточненого планового показника.
Найбільшу питому вагу в обсязі надходжень до загального фонду бюджету міста
складає податок та збір на доходи фізичних осіб (67,81%), по якому за звітний період
надходження склали 400 411,7 тис.грн., або 114,1% від затвердженого планового показника.
Основними платниками податку є містоутворюючі підприємства – ВП «Запорізька АЕС» ДП
«НАЕК «Енергоатом» та ВП «Запорізька ТЕС» АТ «ДТЕК Дніпроенерго».
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Близько 24,6% доходів загального фонду бюджету міста сформували надходження від
сплати податку на майно, які склали 117 056,2 тис.грн., або 100% від затвердженого
планового показника.
Також, до загального фонду зараховуються надходження єдиного податку та
акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів, питома вага яких склала 2,97% (17 525,2 тис.грн.) та 1,85% (10 927,3 тис.грн.)
відповідно.
Видатки міського бюджету за 2018 рік здійснені на суму 1 070 452,3 тис.грн, у тому
числі по загальному фонду – 790 324,0 тис.грн., або 97% річних призначень, по спеціальному
фонду – 280 128,3 тис.грн., або 66,8% річних призначень.
У 2018 році бюджет зберіг свою соціальну направленість. У 2018 році 598 794,9
тис.грн., або 75,8% від загального обсягу видатків загального фонду бюджету спрямовані на
фінансування захищених статей. В повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати
працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які спожиті
бюджетними установами, видатків по інших захищених статтях.
В рамках участі міста Енергодара в проекті «Публічні бюджети від А до Я:
інформування, активізація та залучення громадського суспільства», який реалізується за
підтримки Фундації Польсько-української співпраці ПАУСІ (далі - Фундація ПАУСІ) та з
метою впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу
частини коштів міського бюджету, у 2018 році продовжилась робота щодо впровадження
Громадського бюджету.
Рішенням міської ради від 12.04.2018 №34 затверджено Положення про громадський
бюджет у місті Енергодарі. Розпорядженням міського голови від 25.04.2018 №152-р створено
Координаційну раду з питань громадського бюджету у місті Енергодарі та затверджено її
склад та положення. Координаційною радою розроблено етапи впровадження громадського
бюджету, які затверджені розпорядженням міського голови від 11.05.2018 №164-р.
Всього до виконавчого комітету Енергодарської міської ради було подано 37 проектів,
з них 15 великих і 22 малих. Після проведення аналізу до етапу голосування було допущено
33 проекти (12 великих та 21 малий).
28.09.2018 року на засіданні Координаційної ради з питань громадського бюджету
затверджено 26 проектів-переможців (5 великих та 21 малий). Опубліковано інформацію про
26 проекти-переможці на сайті Енергодарської міської ради в розділі «Громадський бюджет
у місті Енергодарі».
Головними розпорядниками бюджетних коштів, до повноважень яких відноситься
реалізація проектів, забезпечено включення до бюджетних запитів на 2019 рік обсяги коштів,
необхідних на реалізацію 26 проектів-переможців.
Реалізація проектів-переможців планується у 2019 році.

Начальник управління економіки

Олена ОВЧАТОВА

Додаток
до ІНФОРМАЦІЇ
про хід виконання Програми
соціально-економічного
та культурного розвитку
міста Енергодара за 2018 рік
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
міста Енергодара за 2018 рік

Показники

Одиниця
виміру

РОЗВИТОК СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Обсяг реалізованої промислової продукції
млн. грн.
(товарів, послуг)
Капітальні інвестиції по підприємствах та
організаціях усіх форм власності (у фактичних
млн. грн.
цінах)
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної
сфери:
тис. м2
Житлові будівлі
РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ
тис. тонн
Вантажні перевезення усіма видами транспорту
Пасажирські перевезення усіма видами
млн. чол.
транспорту *
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,
основним видом економічної діяльності яких є
млн. грн.
роздрібна торгівля
Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) –
млн. грн.
всього


% виконання

Факт
2017 року

Програма на
2018 рік

Факт
2018 року

до програми

до 2017 року

24 694,3

25 725,1

28 767,0

111,8

116,5

56,9

92,6

45,8**

-

-

0,288

-

0,031

-

10,8

15,3

16,3

15,9

97,5

103,9

0,9

1,0

1 ,1

110,0

122,2

1 009,8

1 145,3

1 153,4

100,7

114,2

191,8

205,8

223,9

108,8

116,7

комерційні перевезення з урахуванням перевезень, виконаних фізичними – особами підприємцями
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Обсяг послуг, реалізованих населенню
млн. грн.
28,6
28,7
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів $ млн.
…¹
всього
Обсяг експорту товарів
$ млн.
…¹
Обсяг імпорту товарів
$ млн.
…¹
Прямі іноземні інвестиції:
надійшли протягом звітного періоду
$ млн.
загальний обсяг на кінець звітного періоду
$ млн.
0,133
0,144
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ
млн.грн.
752,4
783,8
Доходи місцевих бюджетів – всього
млн.грн.
186,6
185,2
в т.ч. дотації, субвенції
млн.грн.
646,8
1233,9
Видатки місцевих бюджетів – всього
Фонд оплати праці штатних працівників
тис. грн.
2 693 150,0
3 216 226,3
тис.осіб
19,383
19,450
Середньооблікова кількість штатних працівників
Середньомісячна заробітна плата одного
грн.
11 578,66
13 779,89
штатного працівника
тис. осіб
54,1
54,2
Середня чисельність наявного населення за рік
Кількість зареєстрованих безробітних громадян
осіб
394
450
на кінець року
РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
один.
167
147
Кількість малих підприємств
один.
8
8
Кількість середніх підприємств
Кількість зареєстрованих підприємців – фізичних
чол.
1 605
1 600
осіб
Витрати на оплату праці працівників малих
млн.грн.
27,5
33,7
підприємств
Витрати на оплату праці працівників середніх
млн.грн
127,8
139,4
підприємств
Кількість найманих працівників малих
тис.чол.
0,664
0,700
підприємств
Кількість найманих працівників середніх
тис.чол.
2,190
2,325
підприємств
...¹ - інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику»
* - комерційні перевезення з урахуванням перевезень, виконаних фізичними – особами підприємцями
** - інформація станом на 01.10.2018 року.
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857,9
181,5
1 070,5
3 402 908,9
18,944

109,5
98,0
86,8
105,8
97,4

114,0
97,3
165,5
126,4
97,7

14 968,81

108,6

129,3

53,7

99,1

99,3

429

95,3

108,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-
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-

-
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