
Додаток 3 
до Програми економічного і 
соціального розвитку  
м.Запоріжжя на 2019 рік 

 

Перелік місцевих цільових програм, які передбачається фінансувати в 2019 році 

 

№ 
з/п 

 
Назва програми 

 
Розробник програми 

1 Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства 
м.Запоріжжя на 2018-2020 роки 

 
 
 
 

Департамент з управління 
 житлово-комунальним 

господарством міської ради 

2 Програма «Муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з 
технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та (Контакт-центру 
15-80) м.Запоріжжя на 2018-2020 роки» 

3 Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-
фінансових установах короткостроковими кредитами, що надаються 
об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним 
кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в 
житлово-комунальному господарстві на 2018-2020 роки 

4 Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста 
Запоріжжя на 2019 – 2021 роки 

Департамент інфраструктури 
та благоустрою міської ради 

5 Програма розвитку велоінфраструктури міста на 2019 рік 

6 Програма  поводження з тваринами м.Запоріжжя на період 2017-2022 роки Інспекція з благоустрою  
міської ради 

7 Програма «Освіта на 2019-2021 роки» 
 

 
 

Департамент освіти і науки міської 
ради 8 Програма «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки» 

9 Програма «Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019-2021 роки» 

10 Програма розвитку і функціонування української мови в м.Запоріжжя на  
2016-2020 роки 

11 Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки» Департамент охорони здоров’я 
міської ради 

12 Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 
2019-2021 роки 

Управління соціального захисту 
населення міської ради 
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13 Міська цільова програма «Безпечне місто Запоріжжя»  
Управління з питань транспортного 

забезпечення та зв’язку 
міської ради 

 

14 Міська цільова програма «Забезпечення належної та безперебійної роботи 
Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту 
«Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки» 

15 Міська цільова програма «Забезпечення належної та безперебійної роботи 
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 

16 Міська цільова програма «Забезпечення належної та безперебійної роботи 
комунального підприємства «Запорізький центр диспетчеризації громадського 
транспорту 

17 Програма «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок 
екологічних надходжень на 2018-2020 роки» 

Управління з питань екологічної 
безпеки міської ради 

18 Міська цільова програма надання автотранспортних та господарських послуг 
структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради 

 
 
 
 

Виконавчий комітет міської ради 

19 Міська програма «Цифрова стратегія міста на 2017-2020 роки» 

20 Міська цільова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в 
Асоціаціях на 2019 рік 

21 Програма  використання коштів цільового фонду міської ради на 2019 рік  

22 Міська цільова програма «Фінансова підтримка комунального підприємства 
«Муніципальна телевізійна мережа» (Телеканал «Z»)»  

23 Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2019-
2020 роки 

Управління з питань попередження 
надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 
міської ради 

24 Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та 
середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2019 рік 

Департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва  

міської ради 25 Міська цільова програма розширення мережі філій Центру надання 
адміністративних послуг у м. Запоріжжі   

26 Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2017-2019 роки 
 

Департамент культури і туризму 
міської ради 

 
 27 Міська програма «Культура Запоріжжя» на 2019-2021 роки 

28 Міська програма «Програма охорони пам’яток історії та культури у 
м.Запоріжжя на 2018-2021 роки» 
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29 Програма «Фізична культура та спорт на 2019-2021роки»  
 
 

Департамент спорту, сім’ї та молоді  
міської ради 

 

30 Програма фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2019-2021 роки 

31 Міська програма підтримки обдарованої молоді м.Запоріжжя  на 2019-2021 
роки 

32 Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 
2018-2020 роки 

33 Програма зайнятості населення міста Запоріжжя на 2018-2020 роки Управління з питань  
праці міської ради 

34 Програма «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки Служба (управління) у справах дітей 
міської ради 

 

35 Програма раціонального використання території та комплексного 
містобудівного розвитку міста Запоріжжя 

Департамент архітектури та 
містобудування міської ради 

36 Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста 
Запоріжжя 

Районна адміністрація міської ради 
по Шевченківському району 

37 Програма «Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції 
анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя» 

Районна адміністрація міської ради 
по Дніпровському району 

 
 
 
Секретар міської ради                  Р.О.Пидорич 


