
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджет міста 1 117 458,630 382 715,761 356 671,296 378 071,574

комплекс ремонтно-будівельних робіт, 

направлених на поліпшення 

експлуатаційних показників житлового 

фонду

746 626,630 232 715,761 249 471,296 264 439,574

комплекс ремонтно-будівельних робіт, 

направлених на поліпшення 

експлуатаційних показників житлового 

фонду об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків

320 832,000 100 000,000 107 200,000 113 632,000

співфінансування комплексу ремонтно-

будівельних робіт, направлених на 

поліпшення експлуатаційних 

показників  багатоквартирних будинків 

житлового фонду

50 000,000 50 000,000

20.12.2017 №4

з виконання Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки

Найменування завдання Найменування заходу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

Додаток 1

до Програми розвитку та 

утримання житлово-

комунального господарства 

м.Запоріжжя на 2018-2020 роки

Завдання і заходи

Головний розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавці

Джерела 

фінансування 

(бюджет міста, 

державний, обласний 

Прогнозні обсяги, тис.грн

Всього
за роками

Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового 

фонду, в тому числі:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства



2

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджет міста 161 001,727 50 182,565 53 795,710 57 023,452

модернізація, заміна, капітальний 

ремонт ліфтів

160 416,000 50 000,000 53 600,000 56 816,000

експертне обстеження ліфтів 392,698 122,400 131,213 139,086

періодичний (черговий) технічний 

огляд ліфтів

193,029 60,165 64,497 68,367

бюджет міста 9 576,688 2 984,954 3 199,871 3 391,863

оснащення інженерних вводів 

багатоквартирних будинків засобами 

обліку теплової енергії

9 576,688 2 984,954 3 199,871 3 391,863

бюджет міста 106 441,450 35 099,535 34 631,998 36 709,918

забезпечення безперебійного 

функціонування архітектурно-

декоративного обладнання на баштах 

житлових будинків по пр. Соборному, 153, 

171а, 175, 214, 220, бул. Шевченка,24, 

вул.Моторобудівників,64

3 668,666 1 143,485 1 225,816 1 299,365

санітарне обрізування дерев на 

прибудинкових територіях житлового 

фонду

8 021,958 2 500,361 2 680,387 2 841,210

звалювання та вивіз аварійних та 

сухостійких дерев на прибудинкових 

територіях житлового фонду 

7 724,505 2 407,648 2 580,999 2 735,859

утримання внутрішньо-квартальних 

територій та проїздів 

83 575,462 26 049,603 27 925,174 29 600,685

виготовлення технічної документації 

на житлові будинки 

429,421 133,846 143,483 152,092

проведення державної повірки та 

ремонт приладів обліку теплової 

енергії та холодної води

227,871 71,025 76,139 80,707

проведення ремонтно-будівельних 

робіт нежитлових приміщень

8 962,657 2 793,567 2 994,704 3 174,386

бюджет міста 7 000,000 7 000,000 0,000 0,000

проведення робіт по відновленню  

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

7 000,000 7 000,000

Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства, в 

тому числі:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства, в 

тому числі:

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Дніпровському району

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

Забезпечення надійної та 

безперебійної експлуатації 

ліфтів, в тому числі:

Впровадження засобів обліку 

витрат та регулювання 

споживання води та теплової 

енергії, в тому числі:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради
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1 2 3 4 5 6 7 8

бюджет міста 7 000,000 7 000,000 0,000 0,000

проведення робіт по відновленню  

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

6 860,000 6 860,000

проведення технічного нагляду по 

відновленню асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

140,000 140,000

7 000,000 7 000,000 0,000 0,000

проведення робіт по відновленню  

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

6 859,806 6 859,806

проведення технічного нагляду по 

відновленню асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

140,194 140,194

7 000,000 7 000,000 0,000 0,000

проведення робіт по відновленню  

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

6 830,520 6 830,520

проведення технічного нагляду по 

відновленню асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

169,480 169,480

7 000,000 7 000,000 0,000 0,000

проведення робіт по відновленню  

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

6 894,150 6 894,150

проведення технічного нагляду по 

відновленню асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

105,850 105,850

бюджет міста

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Вознесенівському 

району 

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Олександрівському 

району

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Шевченківському 

району

бюджет міста

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Комунарському району

бюджет міста
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7 000,000 7 000,000 0,000 0,000

проведення робіт по відновленню  

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

6 859,867 6 859,867

проведення технічного нагляду по 

відновленню асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

140,133 140,133

7 000,000 7 000,000 0,000 0,000

проведення робіт по відновленню  

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

7 000,000 7 000,000

120 000,000 120 000,000 0,000 0,000

поповнення обігових коштів для 

забезпечення функціонування 

комунальних підприємств міста

120 000,000 120 000,000

128 728,123 40 123,218 43 012,090 45 592,815

спорудження нових об'єктів, 

реконструкція, розширення, добудова, 

реставрація об'єктів, виконання 

монтажних робіт 

128 728,123 40 123,218 43 012,090 45 592,815

382,500 382,500 0,000 0,000

внески у статутні капітали 

комунальних  підприємств міста 

(придбання спеціальної техніки), в 

тому числі:

382,500 382,500

Комунальне підприємство 

"Запоріжремсервіс" ЗМР

382,500 382,500

Всього по Програмі 1 692 589,118 680 488,533 491 310,964 520 789,621

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Хортицькому району

бюджет міста

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Заводському району

бюджет міста

Забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

бюджет міста

Будівництво та регіональний розвиток

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

бюджет міста

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

бюджет міста

Забезпечення функціонування 

комунальних підприємств міста, 

що надають житлово-

комунальні послуги, в тому 

числі:

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства, в 

тому числі:

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання, в 

тому числі:


