
2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджет міста 1 323 121,920 283 531,733 496 379,497 543 210,690

проведення капітального ремонту 

житлового фонду 

1 323 121,920 283 531,733 496 379,497 543 210,690

бюджет міста 253 398,756 79 356,299 84 816,012 89 226,445

проведення капітального ремонту 

житлового фонду ОСББ

253 398,756 79 356,299 84 816,012 89 226,445

Капітальний ремонт 

житлового фонду об'єднань 

співвласників 

багатоквартирних будинків, в 

тому числі:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

Завдання і заходи

Найменування заходу

Капітальний ремонт 

житлового фонду, в тому 

числі:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

20.12.2017 №14

з виконання Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2017-2019 роки

Найменування завдання
Всього

Додаток 1

до Програми розвитку та 

утримання житлово-

комунального господарства 

м.Запоріжжя на 2017-2019 роки

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Головний розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавці
за роками

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

Прогнозні обсяги, тис.грнДжерела фінансування 

(бюджет міста, державний, 

обласний бюджети, інші)

Капітальний ремонт житлового фонду
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бюджет міста 78 905,353 27 391,024 25 104,449 26 409,880

забезпечення безперебійного 

функціонування архітектурно-

декоративного обладнання на баштах 

житлових будинків по пр. Соборному, 

153, 171а, 175, 214, 220, бул. 

Шевченка, 24, вул. 

Моторобудівників,64

2 771,170 867,841 927,548 975,781

санітарне обрізування дерев на 

прибудинкових територіях 

житлового фонду

5 941,948 1 860,826 1 988,851 2 092,271

звалювання дерев на 

прибудинкових територіях 

житлового фонду

6 684,857 2 093,481 2 237,512 2 353,863

утримання внутрішньо-квартальних 

проїздів, в тому числі:

54 668,669 17 120,460 18 298,348 19 249,862

покіс трави 12 772,710 4 000,000 4 275,200 4 497,510

навантаження, подрібнення та вивіз 

опалого листя та гілля 

37 374,649 11 704,532 12 509,804 13 160,314

прибирання снігу та посипання 

території протиожеледними 

засобами

4 521,310 1 415,928 1 513,344 1 592,038

виконання робіт з підготовки  схем 

внутрішньоквартальних доріг, 

тротуарів, зелених насаджень та 

пішохідних доріжок у кварталах 

житлової забудови м.Запоріжжя з 

визначенням площ

932,855 292,140 312,239 328,476

підготовка ветхого житла до 

осінньо-зимового періоду

3 000,000 3 000,000 0,000 0,000

дератизація, дезінсекція житлових 

будинків

2 738,361 857,566 916,567 964,228

проведення державної повірки та 

ремонт приладів обліку теплової 

енергії, які встановлені у жилому фонді

302,170 94,630 101,141 106,400

проведення експертної оцінки 

мереж теплопостачання житлових 

будинків

22,200 22,200 0,000 0,000

виготовлення технічної документації на 

переведення нежитлових приміщень до 

житлового фонду

228,312 71,500 76,419 80,393

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Забезпечення надійного та 

безперебійного 

функціонування житлово-

експлуатаційного 

господарства, в тому числі:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради
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виготовлення технічної 

документації житлових будинків 

для подальшої передачі в ОСББ

734,431 230,000 245,824 258,607

виготовлення технічних паспортів 

на ліфти

39,900 39,900 0,000 0,000

збирання та вивезення безпечних 

відходів

198,000 198,000 0,000 0,000

відновлення кришок оглядових 

колодязів

172,000 172,000 0,000 0,000

проведення технічного огляду 

ліфтів 

177,630 177,630 0,000 0,000

очищення снігу і льоду (бурульок) з 

дахів та покрівель

62,165 62,165 0,000 0,000

розробка нормативів надання 

послуг з вивезення твердих 

побутових відходів

95,000 95,000 0,000 0,000

поточний ремонт (мурування 

цегляною кладкою дверних та 

віконних прорізів)

135,685 135,685

5 009,402 5 009,402 0,000 0,000

проведення робіт по відновленню  

асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

5 009,402 5 009,402

бюджет міста 3 853,753 3 853,753 0,000 0,000

проведення робіт по відновленню  

асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

3 764,616 3 764,616 0,000 0,000

проведення технічного нагляду по 

відновленню асфальтового 

покриття прибудинкових територій 

та внутрішньоквартальних проїздів

89,137 89,137 0,000 0,000

4 861,814 4 861,814 0,000 0,000

проведення робіт по відновленню  

асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

4 784,301 4 784,301 0,000 0,000

Забезпечення надійного та 

безперебійного 

функціонування житлово-

експлуатаційного 

господарства, в тому числі:

бюджет міста

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району 

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Дніпровському району

Забезпечення надійного та 

безперебійного 

функціонування житлово-

експлуатаційного 

господарства, в тому числі:

бюджет міста

Забезпечення надійного та 

безперебійного 

функціонування житлово-

експлуатаційного 

господарства, в тому числі:

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району
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проведення технічного нагляду по 

відновленню асфальтового 

покриття прибудинкових територій 

та внутрішньоквартальних проїздів

77,513 77,513 0,000 0,000

5 046,179 5 046,179 0,000 0,000

проведення робіт по відновленню  

асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

4 904,561 4 904,561 0,000 0,000

проведення технічного нагляду по 

відновленню асфальтового 

покриття прибудинкових територій 

та внутрішньоквартальних проїздів

88,398 88,398 0,000 0,000

знсення аварійного будинку 53,220 53,220

4 612,894 4 612,894 0,000 0,000

проведення робіт по відновленню  

асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

4 519,370 4 519,370 0,000 0,000

проведення технічного нагляду по 

відновленню асфальтового 

покриття прибудинкових територій 

та внутрішньоквартальних проїздів

93,524 93,524 0,000 0,000

4 273,019 4 273,019 0,000 0,000

проведення робіт по відновленню  

асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

4 173,780 4 173,780 0,000 0,000

проведення технічного нагляду по 

відновленню асфальтового 

покриття прибудинкових територій 

та внутрішньоквартальних проїздів

99,239 99,239 0,000 0,000

3 932,468 3 932,468 0,000 0,000

проведення робіт по відновленню  

асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

3 932,468 3 932,468 0,000 0,000

бюджет міста

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Комунарському району

бюджет містаЗабезпечення надійного та 

безперебійного 

функціонування житлово-

експлуатаційного 

господарства, в тому числі:

Забезпечення надійного та 

безперебійного 

функціонування житлово-

експлуатаційного 

господарства, в тому числі:

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Хортицькому району

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Заводському району

бюджет містаЗабезпечення надійного та 

безперебійного 

функціонування житлово-

експлуатаційного 

господарства, в тому числі:

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

бюджет міста

Забезпечення надійного та 

безперебійного 

функціонування житлово-

експлуатаційного 

господарства, в тому числі:

бюджет міста

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району

Забезпечення надійного та 

безперебійного 

функціонування житлово-

експлуатаційного 

господарства, в тому числі:
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3 870,679 3 870,679 0,000 0,000

забезпечення функціонування 

теплових мереж 

3 870,679 3 870,679 0,000 0,000

4 292,952 4 292,952 0,000 0,000

оснащення інженерних вводів 

багатоквартирних будинків 

засобами обліку теплової енергії

4 292,952 4 292,952 0,000 0,000

бюджет міста 119 780,595 58 582,753 31 205,939 29 991,903

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів

90 272,918 29 075,076 31 205,939 29 991,903

внески у статутні капітали 

комунальних  підприємств міста 

(придбання спеціальної техніки), в 

тому числі:

29 507,677 29 507,677

Комунальне підприємство "Наше 

місто" ЗМР

606,159 606,159

Комунальне підприємство 

"Запоріжремсервіс" ЗМР

8 461,152 8 461,152

Комунальне підприємство 

"Водоканал"

11 121,900 11 121,900

Концерн "Міські теплові мережі" 9 318,466 9 318,466

1 373,002 1 373,002 0,000 0,000

забезпечення придбання житла для 

окремих категорій населення 

1 373,002 1 373,002

416 324,856 416 324,856 0,000 0,000

поповнення обігових коштів для 

забезпечення стабільного 

функціонування комунальних 

підприємств міста

416 021,995 416 021,995

поповнення обігових коштів для 

забезпечення стабільного 

функціонування комунальних 

підприємств міста

департамент економічного 

розвитку Запорізької міської 

ради

бюджет міста 302,861 302,861

Реалізація заходів  щодо 

інвестиційного розвитку 

території, в тому числі:

Забезпечення функціонування теплових мереж

бюджет містаВпровадження засобів обліку 

витрат та регулювання 

споживання води та теплової 

енергії , в тому числі:

Забезпечення 

функціонування теплових 

мереж, в тому числі:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

бюджет міста

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

Фінансова підтримка 

комунальних підприємств на 

поповнення обігових коштів 

для забезпечення стабільного 

функціонування 

комунальних підприємств, в 

тому числі:

Фінансова підтримка комунальних підприємств на поповнення обігових коштів

бюджет міста

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 

Реалізація заходів  щодо інвестиційного розвитку території

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

бюджет містаЗабезпечення житлом 

окремих категорій населення, 

в тому числі:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради
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5 407,840 5 407,840 0,000 0,000

відшкодування витрат за опалення 

вільних нежитлових приміщень

5 407,840 5 407,840

28,124 28,124 0,000 0,000

капітальний ремонт нежитлового 

приміщення по вул. Ситова, 11

28,124 28,124 0,000 0,000

740,074 390,696 170,262 179,116

придбання комп'ютерної техніки та 

інших предметів довгострокового 

користування

508,680 159,302 170,262 179,116

капітальний ремонт підвального 

приміщення будівлі за адресою 

м.Запоріжжя вулиця Незалежної 

України 46-А

202,866 202,866

капітальний ремонт приміщення 

будівлі за адресою м.Запоріжжя вулиця 

Незалежної України 46-А

28,528 28,528

2 366,613 2 366,613
виконання доручень депутатів 

Запорізької обласної ради

2 366,613 2 366,613

Всього по програмі 2 241 200,293 914 506,100 637 676,159 689 018,034

Інші видатки

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

Органи місцевого самоврядування

Проведення капітального 

ремонту нежитлового фонду, 

в тому числі:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

бюджет міста

Виконання інших завдань та заходів

Виконання доручень 

депутатів Запорізької 

обласної ради

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

обласний бюджет

бюджет міста

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

бюджет містаПоповнення обігових коштів 

підприємств для 

відшкодування витрат за 

опалення вільних нежитлових 

приміщень

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування, капітальний 

ремонт приміщень, в тому 

числі:


