ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
26.06.2019 №26
Додаток 1.1.
До Програми розвитку
інфраструктури та комплексного
благоустрою міста Запоріжжя на
2019-2021 роки
Завдання і заходи
з виконання Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки
Найменування завдання

Найменування заходу

1

2

Будівництво об'єктів
комунального господарства, в
тому числі:

Внески до статутного капіталу
суб'єктів господарювання, в тому
числі:

забезпечення проектування, будівництва
та реконструкції об'єктів

Головний розпорядник
Джерела фінансування
бюджетних коштів,
(бюджет міста, державний,
виконавці
обласний бюджети, інші)
3
4
Будівництво об'єктів комунального господарства
департамент
інфраструктури та
благоустрою Запорізької
міської ради

бюджет міста

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
департамент
бюджет міста /
інфраструктури та
державний бюджет
внески у статутні капітали комунальних
благоустрою Запорізької
підприємств міста (придбання
міської ради
спеціальної техніки та обладнання), в
тому числі:
Комунальне підприємство
"Експлуатаційне лінійне управління
автомобільних шляхів"

Всього
5

Прогнозні обсяги, тис.грн
за роками
2019
2020
6
7

2021
8

762 767,656
762 767,656

96 424,685
96 424,685

338 687,677
338 687,677

327 655,294
327 655,294

5 865,000
5 865,000

5 865,000
5 865,000

0,000

0,000

5 165,000

5 165,000

департамент
інфраструктури та
благоустрою Запорізької2
міської ради

Внески до статутного капіталу
суб'єктів господарювання, в тому
числі:

бюджет міста /
державний бюджет

в т.ч. за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку
окремих територій
Комунальне підприємство
електромереж зовнішнього освітлення
"Запоріжміськсвітло"
Утримання та поточний ремонт
об'єктів благоустрою, в тому
числі:

Розробка схеми організації
дорожнього руху, в тому числі:

Енергопостачання об'єктів
благоустрою, в тому числі:

5 165,000

5 165,000

700,000

700,000

432 475,008
110 201,121

144 308,877
34 820,880

140 568,844
36 770,849

147 597,287
38 609,392

32 856,210

10 381,765

10 963,144

11 511,301

14 913,209

4 712,212

4 976,096

5 224,901

315,746

99,768

105,355

110,623

316,417

99,980

105,579

110,858

утримання та поточний ремонт фонтанів

14 847,289

4 691,383

4 954,100

5 201,805

забезпечення функціонування туалетів
догляд за зеленими насадженнями
перевезення експертних трупів
утримання міських кладовищ та
поточний ремонт їх елементів
поточний ремонт та технічне
обслуговуваня засобів регулювання
дорожнього руху
видалення несанкціонованих надписів
типу «графіті» на об’єктах благоустрою
(зафарбовування графіті)
благоустрій частини території по вул.
Перемоги в районі бул.Центрального

20 829,520
193 052,800
11 267,495
22 680,761

6 581,623
61 000,000
3 560,255
7 166,570

6 950,194
64 416,000
3 759,629
7 567,898

7 297,704
67 636,800
3 947,611
7 946,293

34 338,080

10 850,000

11 457,600

12 030,480

298,887

94,441

99,730

104,716

791,200

250,000

264,000

277,200

2 825,000
2 825,000

2 825,000
2 825,000

134 469,238
121 185,389
5 381,217

42 489,016
38 291,642
1 700,334

44 868,401
40 435,974
1 795,553

47 111,821
42 457,773
1 885,330

7 902,632

2 497,040

2 636,874

2 768,718

утримання та поточний ремонт мереж
зовнішнього освітлення (світлоточок)
утримання парків, скверів та поточний
ремонт їх елементів
утримання міських пляжів та поточний
ремонт їх елементів
очистка дна акваторії Центрального і
Правобережного пляжів
обстеження та очистка дна акваторії
Центрального і Правобережного пляжів

розробка схеми організації дорожнього
руху
освітлення міста
енергопостачання засобів регулювання
дорожнього руху
енергопостачання об'єктів благоустрою
(парків, пляжів, фонтанів, туалетів)

Організація благоустрою міста
департамент
бюджет міста
інфраструктури та
благоустрою Запорізької
міської ради

департамент
інфраструктури та
благоустрою Запорізької
міської ради
департамент
інфраструктури та
благоустрою Запорізької
міської ради

бюджет міста
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департамент
бюджет міста
Водопостачання та водовідведення
1 364,206
водопостачання та водовідведення
1 364,206
об'єктів благоустрою, в тому
інфраструктури та
об'єктів благоустрою (парків, пляжів,
числі:
благоустрою Запорізької
фонтанів, туалетів)
міської ради
департамент
бюджет міста
Капітальний ремонт об'єктів
14 652,731
встановлення засобів регулювання
970,000
благоустрою, в тому числі:
інфраструктури та
дорожнього руху
благоустрою Запорізької
відновлення світлової перетяжки в парку
70,349
міської ради
Перемоги
капітальний ремонт фонтану
1 200,000
капітальний ремонт світлофорних
9 270,076
об'єктів
капітальний ремонт об'єктів зовнішнього
3 142,306
освітлення
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
департамент
бюджет міста
Утримання об'єктів дорожньої
474 525,020
експлуатація та утримання доріг
460 283,420
інфраструктури, в тому числі:
інфраструктури та
експлуатація та утримання мостів
14 241,600
благоустрою Запорізької
Поточний ремонт об’єктів
605 941,963
міської ради
605 941,963
дорожньої інфраструктури, в тому поточний ремонт доріг
Будівництво, реконструкція та
316 188,818
забезпечення проектування, будівництва
капітальний ремонт об’єктів
156 678,561
дорожньої інфраструктури, в тому та реконструкції об'єктів дорожньої
числі:
інфраструктури
капітальний ремонт об’єктів дорожньої
159 510,257
інфраструктури
Інша діяльність у сфері комунального господарства
департамент
бюджет міста
Інша діяльність у сфері
949,151
забезпечення збереження (охорони)
комунального господарства, в
інфраструктури та
510,000
об’єкту незавершеного будівництва
тому числі:
благоустрою Запорізької
формування страхового фонду
міської ради
42,428
документації
отримання сертифікатів про готовність
396,723
об'єкта до експлуатації
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
бюджет міста
Забезпечення діяльності у сфері
530,000
розроблення схеми санітарного
департамент
530,000
поводження з побутовими
очищення міста
інфраструктури та
відходами та життєдіяльності
населених пунктів
благоустрою Запорізької
міської ради

431,056
431,056

455,195
455,195

477,955
477,955

149 938,391
145 438,391
4 500,000
191 462,956
191 462,956
60 505,763

158 334,941
153 582,941
4 752,000
202 184,882
202 184,882
255 683,055

166 251,688
161 262,088
4 989,600
212 294,126
212 294,126
0,000

55 255,470

101 423,091

5 250,293

154 259,964

14 652,731
970,000
70,349
1 200,000
9 270,076
3 142,306

949,151
510,000
42,428
396,723
530,000
530,000

0,000
0,000

0,000
0,000
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Проведення заходів з забезпечення
підготовки та завершення
святкування Новорічних і
Різдвяних свят в місті Запоріжжя,
в тому числі:

Підготовка територій міста Запоріжжя для проведення загальноміських заходів та святкування Новорічних і Різдвяних свят
департамент
бюджет міста
11 766,201
3 717,834
інфраструктури та
виконання робіт з монтажу та демонтажу
6 974,412
2 203,745
благоустрою Запорізької
міської новорічної ялинки, новорічних
міської ради
гірлянд та інші заходи з підготовки,

проведення та завершення святкування
новорічних і різдвяних свят
забезпечення належного санітарного
4 791,789
Підготовка територій для
проведення загальноміських
стану та святкового оформлення
заходів, в тому числі:
територій міста, надання джерел
живлення для технічних засобів під час
та після проведення загальноміських
заходів
Поховання померлих безрідних і невідомих громадян міста
департамент
бюджет міста
Поховання померлих безрідних та
2 190,972
2 190,972
невідомих громадян міста, в тому поховання померлих одиноких громадян,
інфраструктури та
осіб без певного місця проживання,
числі:
благоустрою Запорізької
громадян, від поховання яких
міської ради
відмовилися рідні, знайдених
невпізнаних трупів
Поховання померлих почесних громадян міста
департамент
бюджет міста
Поховання померлих почесних
253,184
громадян міста
інфраструктури
та
поховання померлих почесних громадян
253,184
благоустрою Запорізької
міста
міської ради
Всього по програмі
2 766 764,148
Інші кошти
за рахунок прибутку,
Заходи із запобігання та ліквідації ліквідація несанкціоновано розміщених
49,350
надзвичайних ситуацій та
небезпечних відходів
одержаного від фінансово49,350
наслідків стихійного лиха
господарської діяльності
Запорізьким комунальним
автотранспортним
підприємством 082801
«Комунсантрансекологія»

Секретар міської ради

3 926,033

4 122,334

2 327,155

2 443,512

1 514,089

1 598,878

1 678,822

692,294
692,294

731,062
731,062

767,616
767,616

80,000

84,480

88,704

80,000

84,480

88,704

714 872,754

1 145 524,570

906 366,824

49,350
49,350

0,000

0,000

Р.О. Пидорич

