
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

забезпечення  проектування, будівництва та реконструкції 

об'єктів

об'єктів 234 78 78 78

технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху
од.

23 055 7 685 7 685 7 685

утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

(світлоточок)

од. 70 692 23 564 23 564 23 564

утримання парків га 124,80 41,6 41,6 41,6

утримання міських пляжів га 37,80 12,6 12,6 12,6

обстеження і очистка дна акваторії Центрального та 

Правобережного пляжів

га 16,26 5,42 5,42 5,42

Очікувані результати

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

20.12.2017 №30

Додаток 3.1.

До Програми розвитку 

інфраструктури та комплексного 

благоустрою міста Запоріжжя на 

2018-2020 роки

виконання Програми розвитку інфраструктури  та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки

Найменування завдання Найменування показників виконання завдання Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

Будівництво об'єктів комунального господарства

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради

Будівництво об'єктів комунального 

господарства, в тому числі:

Організація благоустрою міста

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради

Утримання об'єктів благоустрою, в тому 

числі:
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очистка дна акваторії Центрального та Правобережного пляжів га 16,26 5,42 5,42 5,42

утримання міських фонтанів од. 114 38 38 38

утримання громадських вбиралень (туалетів) та модульних 

туалетних кабін

од. 66 22 22 22

утримання мобільних туалетних кабін од. 345 115 115 115

догляд за зеленими насадженнями га 2 529 843,02 843,02 843,02

догляд за зеленими насадженнями парків, скверів, пляжів га 162,6 54,2 54,2 54,2

забезпечення перевезення експертних трупів од. 11160 3720 3720 3720

утримання і благоустрій кладовищ га 885,45 295,15 295,15 295,15

освітлення міста тис.кВт/год 40 986,00 13 662,00 13 662,00 13 662,00

енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху тис.кВт/год 2 084,400 694,8 694,8 694,8

енергопостачання парків тис.кВт/год 384,600 128,200 128,200 128,200

енергопостачання пляжів тис.кВт/год 184,500 61,500 61,500 61,500

енергопостачання фонтанів тис.кВт/год 1 158,234 386,078 386,078 386,078

енергопостачання громадських вбиралень (туалетів) та 

модульних туалетних кабін

тис.кВт/год 273,000 91,000 91,000 91,000

водопостачання та водовідведення парків тис.м куб 3,450 1,150 1,150 1,150

водопостачання та водовідведення пляжів тис.м куб 4,800 1,600 1,600 1,600

водопостачання та водовідведення фонтанів тис.м куб 22,077 7,359 7,359 7,359

водопостачання та водовідведення громадських вбиралень 

(туалетів) та модульних туалетних кабін 

тис.м куб 14,580 4,860 4,860 4,860

поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху од. 189 63 63 63

нанесення дорожньої розмітки кв.м. 186,20 62,065 62,065 62,065

поточний ремонт та технічне обслуговування малих 

архітектурних форм парків, скверів та пляжів

тис.кв.м. 39,492 13,164 13,164 13,164

поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів од. 114 38 38 38

видалення несанкціонованих надписів типу «графіті» на 

об’єктах благоустрою (зафарбовування графіті)

тис.кв.м. 0,78 0,260 0,260 0,260

поточний ремонт об’єктів кладовищ од. 9 9 9 9

капітальний ремонт динамічного світло-музичного фонтану на 

площі Фестивальній в м.Запоріжжя

од. 1 1 1 1

капітальний ремонт тротуару по Прибрежній магістралі в 

районі Центрального пляжу в місті Запоріжжі

тис.кв.м. 15,69 5,23 5,23 5,23

капітальний ремонт шаф управління мережами 

зовнішнього освітлення м.Запоріжжя

од. 100 100

капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення дошкільного 

навчального закладу (дитячий садок) комбінованого типу №297 

"Здоровячок" Запорізької міської ради Запорізької області,  

вул.Руставі,18

об'єктів 1 1

Енергопостачання об'єктів благоустрою, в 

тому числі:

Водопостачання та водовідведення об'єктів 

благоустрою, в тому числі:

Поточний ремонт об’єктів благоустрою, в 

тому числі:

Капітальний ремонт об'єктів благоустрою, в 

тому числі:

Утримання об'єктів благоустрою, в тому 

числі:
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капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Запорізької 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №33 Запорізької міської 

ради Запорізької області, вул.Ніжінська,40

об'єктів 1 1

посадка дерев та чагарників од. 30 975 10 325 10 325 10 325

укладання рулонного газону тис.кв.м. 19 6,375 6,375 6,375

квіткове озеленення з використанням вертикальних конструкцій од. 126 42 42 42

експлуатація та утримання доріг тис.кв.м. 21 453,00 7 151,00 7 151,00 7 151,00

експлуатація та утримання мостів од. 111 37 37 37

поточний ремонт доріг тис.кв.м. 430,896 191,324 119,786 119,786

поточний ремонт доріг приватного сектору тис.кв.м. 140,100 46,700 46,700 46,700

поточний ремонт тротуарів тис.кв.м. 105,000 35,000 35,000 35,000

забезпечення  проектування, будівництва та реконструкції 

об'єктів дорожньої інфраструктури
од.

38 12 13 13

капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури од. 27 9 9 9

отримання сертифікатів про готовність об'єкта до експлуатації од 63 21 21 21

отримання ліцензії на захоронення ТПВ од 1 1 1 1

проведення робіт з монтажу та демонтажу міської новорічної 

ялинки, новорічних гірлянд та інші заходи з підготовки та 

проведення новорічних і різдвяних свят

од. 2 2 2 2

Поховання померлих одиноких громадян, 

осіб без певного місця проживання, 

громадян, від поховання яких відмовилися 

рідні, знайдених невпізнаних трупів, в тому 

числі:

поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця 

проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, 

знайдених невпізнаних трупів  чол. 900 300 300 300

Поховання померлих почесних громадян 

міста

поховання померлих почесних громадян міста
чол. 15 5 5 5

Секретар міської ради

Проведення заходів з забезпечення 

підготовки та завершення святкування 

Новорічних і Різдвяних свят в місті 

Запоріжжя, в тому числі:

Р.О. Пидорич

Поховання померлих безрідних і невідомих громадян міста

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради

Поховання померлих почесних громадян міста

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради

Проведення заходів з підготовки міста Запоріжжя до святкування Новорічних та Різдвяних свят

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради

Будівництво, реконструкція та капітальний 

ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури, 

в тому числі:

Інша діяльність у сфері комунального 

господарства

Інша діяльність у сфері комунального господарства

Капітальний ремонт об'єктів благоустрою, в 

тому числі:

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

Утримання об'єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому числі:

Поточний ремонт об’єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому числі:


