
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджет міста 1 165 454,847 397 675,683 372 708,332 395 070,832

комплекс ремонтно-будівельних робіт, 

направлених на поліпшення 

експлуатаційних показників житлового 

фонду

778 581,247 242 675,683 260 148,332 275 757,232

комплекс ремонтно-будівельних робіт, 

направлених на поліпшення 

експлуатаційних показників житлового 

фонду об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків

336 873,600 105 000,000 112 560,000 119 313,600

в т.ч. за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

5 000,000 5 000,000

29.08.2018 №11

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

Найменування завдання Найменування заходу

Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового 

фонду, в тому числі:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

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

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства



2

1 2 3 4 5 6 7 8

співфінансування комплексу ремонтно-

будівельних робіт, направлених на 

поліпшення експлуатаційних 

показників  багатоквартирних будинків 

житлового фонду

50 000,000 50 000,000

бюджет міста 743,381 743,381 0,000 0,000

забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової 

енергії

743,381 743,381

бюджет міста 141,647 141,647 0,000 0,000

забезпечення  діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

141,647 141,647

бюджет міста 129 837,476 40 468,992 43 382,759 45 985,725

модернізація, заміна, капітальний 

ремонт ліфтів

128 691,641 40 111,847 42 999,900 45 579,894

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

періодичний (черговий) технічний 

огляд ліфтів

753,137 234,745 251,647 266,745

бюджет міста 15 999,860 4 986,990 5 346,053 5 666,816

оснащення інженерних вводів 

багатоквартирних будинків засобами 

обліку теплової енергії

15 999,860 4 986,990 5 346,053 5 666,816

бюджет міста 92 881,304 31 091,055 29 995,266 31 794,982

забезпечення безперебійного 

функціонування архітектурно-

декоративного обладнання на баштах 

житлових будинків по пр. Соборному, 153, 

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

вул.Моторобудівників,64

3 596,142 1 120,880 1 201,583 1 273,678

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 

69 138,022 21 549,603 23 101,174 24 487,245

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

Забезпечення надійної та 

безперебійної експлуатації 

ліфтів, в тому числі:

Забезпечення діяльності з 

виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії, в 

тому числі:

Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства, в 

тому числі:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

Впровадження засобів обліку 

витрат та регулювання 

споживання води та теплової 

енергії, в тому числі:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства, в тому числі:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради
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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

860,860 268,321 287,640 304,899

відновлення кришок оглядових 

колодязів

149,952 149,952

забезпечення збереження (охорони) 

об’єкту незавершеного будівництва 

195,000 195,000

проведення ремонтно-будівельних 

робіт нежитлових приміщень

8 872,429 2 765,444 2 964,556 3 142,429

бюджет міста 22 394,231 6 980,049 7 482,613 7 931,569

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

22 394,231 6 980,049 7 482,613 7 931,569

бюджет міста 21 964,144 6 863,294 7 330,510 7 770,340

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

21 939,012 6 838,162 7 330,510 7 770,340

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

80,631 25,132 26,942 28,558

7 292,073 7 166,199 61,104 64,770

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

21 941,579 6 838,962 7 331,367 7 771,249

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

148,985 46,437 49,780 52,767

обрізування дерев на прибудинкових 

територіях житлового фонду

316,982 98,800 105,914 112,268

звалювання та вивіз аварійних та 

сухостійких дерев на прибудинкових 

територіях житлового фонду

401,040 125,000 134,000 142,040

видалення пнів на прибудинкових 

територіях житлового фонду

182,874 57,000 61,104 64,770

бюджет міста

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Вознесенівському 

району 

Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства, в 

тому числі:

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Олександрівському 

району

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Дніпровському району
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34 526,152 10 871,185 11 482,994 12 171,973

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

34 366,715 10 711,748 11 482,994 12 171,973

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

511,525 159,437 170,916 181,171

22 087,312 6 907,334 7 368,922 7 811,057

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

22 053,972 6 873,994 7 368,922 7 811,057

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

106,965 33,340 35,740 37,885

24 352,958 7 590,564 8 137,085 8 625,310

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

24 203,974 7 544,127 8 087,304 8 572,542

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

148,985 46,437 49,780 52,767

22 400,834 6 982,107 7 484,819 7 933,908

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

22 400,834 6 982,107 7 484,819 7 933,908

307 700,000 307 700,000 0,000 0,000

поповнення обігових коштів для 

забезпечення функціонування 

комунальних підприємств міста

307 700,000 307 700,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Шевченківському 

району

бюджет міста

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Заводському району

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Комунарському району

Забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги

бюджет міста

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Хортицькому району

бюджет міста

бюджет міста

Забезпечення функціонування 

комунальних підприємств міста, 

що надають житлово-

комунальні послуги, в тому 

числі:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

бюджет міста
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12 114,541 12 114,541 0,000 0,000

забезпечення придбання житла для 

окремих категорій населення 

відповідно до законодавства

12 114,541 12 114,541

5 459,699 5 459,699 0,000 0,000

будівництво житла 3 257,779 3 257,779

в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого 

бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, 

та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб 

з їх числа за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

3 257,779 3 257,779

придбання житла 2 201,920 2 201,920

в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого 

бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, 

та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб 

з їх числа за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

2 201,920 2 201,920

78 711,643 24 533,601 26 300,020 27 878,021

спорудження нових об'єктів, 

реконструкція, розширення, добудова, 

реставрація об'єктів, виконання 

монтажних робіт 

78 711,643 24 533,601 26 300,020 27 878,021

10 024,539 10 024,539 0,000 0,000

внески у статутні капітали 

комунальних  підприємств міста 

(придбання спеціальної техніки), в 

тому числі:

10 024,539 10 024,539

Комунальне підприємство 

"Запоріжремсервіс" ЗМР

382,500 382,500

Комунальне підприємство "Водоканал" 9 642,039 9 642,039

бюджет міста

Реалізація державних та місцевих житлових програм 

Придбання житла для окремих 

категорій населення, в тому 

числі:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

бюджет міста

бюджет міста

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

бюджет міста

Проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм 

виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх 

числа, в тому числі:

Будівництво та регіональний розвиток

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

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:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради
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380,000 380,000 0,000 0,000

вважати частину поворотної фінансової 

допомоги, надану комунальному 

підприємству «Управління капітального 

будівництва» комунальним підприємством 

«Запорізьке міське інвестиційне агентство»  

на виконання рішення виконавчого 

комітету міської ради від 29.09.2017 №598 

«Про надання поворотної фінансової 

допомоги» у розмірі 380 000 (триста 

вісімдесят тисяч) грн., безповоротною

380,000 380,000

90,228 28,123 30,148 31,957

придбання комп'ютерної техніки та інших 

предметів довгострокового користування

90,228 28,123 30,148 31,957

3 743,319 3 743,319 0,000 0,000

виконання доручень депутатів 

Запорізької обласної ради

3 743,319 3 743,319

Всього по Програмі 1 977 920,188 892 072,302 527 110,624 558 737,262

Р.О. ПидоричСекретар міської ради

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

бюджет міста

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

обласний бюджетВиконання доручень депутатів 

Запорізької обласної ради

Виконання інших завдань та заходів

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування, капітальний 

ремонт приміщень, в тому 

числі:

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

Інші заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю, в тому 

числі:

Інша економічна діяльність


