
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

607 653,546 379 854,465 227 799,081 0,000

комплекс ремонтно-будівельних робіт, 

направлених на поліпшення 

експлуатаційних показників житлового 

фонду

бюджет міста 381 051,024 221 254,465 159 796,559

комплекс ремонтно-будівельних робіт, 

направлених на поліпшення 

експлуатаційних показників житлового 

фонду об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків

112 047,290 112 047,290 3 002,522

в т.ч. за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій

10 000,000* 10 000,000 2,522

Прогнозні обсяги, тис.грн

Всього

Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового 

фонду, в тому числі:

за роками

державний 

бюджет/обласний 

бюджет/бюджет міста

департамент з 

управління житлово-

комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

Найменування заходу

Головний розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавці

Джерела 

фінансування 

(бюджет міста, 

державний, обласний 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

Додаток 1

до Програми розвитку та 

утримання житлово-

комунального господарства 

м.Запоріжжя на 2018-2020 роки

Завдання і заходи

26.06.2019 №20

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

Найменування завдання

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства
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1 2 3 4 5 6 7 8

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з 

обласного бюджету 

3 000,000 3 000,000

співфінансування комплексу ремонтно-

будівельних робіт, направлених на 

поліпшення експлуатаційних показників  

багатоквартирних будинків житлового 

фонду

бюджет міста 111 552,710 46 552,710 65 000,000

бюджет міста 8 630,238 250,000 8 380,238 0,000

забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової 

енергії

3 430,238 250,000 3 180,238

розробка схеми теплопостачання міста 

Запоріжжя на 2020-2030 роки

5 200,000 5 200,000

бюджет міста 6 970,862 913,161 6 555,919 0,000

забезпечення  діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

6 970,862 913,161 6 057,701

розроблення та затвердження норм 

питного (холодного та гарячого) 

водопостачання міста Запоріжжя

498,218 498,218

бюджет міста 143 315,171 39 828,472 50 791,887 52 694,812

модернізація, заміна, капітальний ремонт 

ліфтів

142 135,514 39 540,312 49 900,390 52 694,812

експертне обстеження ліфтів 547,096 79,200 467,896

періодичний (черговий) технічний огляд 

ліфтів

464,665 208,960 255,705

отримання сертифікату, що засвідчує 

відповідність закінченого будівництва та 

підтверджує його готовність до 

експлуатації

167,896 0,000 167,896

бюджет міста 6 364,019 5 566,532 797,487 0,000

оснащення інженерних вводів 

багатоквартирних будинків засобами 

обліку теплової енергії

6 364,019 5 566,532 797,487

бюджет міста 34 878,768 28 293,609 5 290,697 1 294,462

забезпечення безперебійного функціонування 

архітектурно-декоративного обладнання на 

баштах житлових будинків по пр. Соборному, 

153, 171а, 175, 214, 220, бул. Шевченка,24, 

вул.Моторобудівників,64

3 438,335 918,057 1 225,816 1 294,462

Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства, в 

тому числі:

департамент з 

управління житлово-

комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

державний 

бюджет/обласний 

бюджет/бюджет міста

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:

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

департамент з 

управління житлово-

комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради
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санітарне обрізування дерев на 

прибудинкових територіях житлового 

фонду

2 500,361 2 500,361

звалювання та вивіз аварійних та 

сухостійких дерев на прибудинкових 

територіях житлового фонду 

2 407,648 2 407,648

утримання внутрішньо-квартальних 

територій

23 049,603 21 549,603 1 500,000

в т.ч. прибирання снігу та посипання 

території протиожеледними засобами

3 439,230 1 939,230 1 500,000

виготовлення технічної документації на 

житлові будинки 

186,643 133,072 53,571

виготовлення та встановлення 

інформаційних знаків, табличок з 

позначенням будинків та вулиць міста 

2 130,210 18,900 2 111,310

виконання робіт по перегляду норм на 

послугу з вивезення великогабаритних 

відходів

50,000 50,000

проведення державної повірки та ремонт 

приладів обліку теплової енергії та 

холодної води

197,296 197,296

відновлення кришок оглядових колодязів 149,952 149,952

забезпечення збереження (охорони) об’єкту 

незавершеного будівництва 

153,276 153,276

проведення ремонтно-будівельних робіт 

нежитлових приміщень

615,444 265,444 350,000

145 413,118 48 386,262 97 026,856 0,000

21 894,718 6 143,856 15 750,862 0,000

поточний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

12 642,534 6 143,856 6 498,678

утримання внутрішньоквартальних 

територій

9 252,184 0,000 9 252,184

21 274,844 6 449,422 14 825,422 0,000

поточний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

13 648,290 6 424,290 7 224,000

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

103,132 25,132 78,000

бюджет міста

бюджет міста

Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства, в 

тому числі:

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Дніпровському 

району

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Вознесенівському 

району 
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утримання внутрішньоквартальних 

територій

7 523,422 0,000 7 523,422

16 496,428 6 170,798 10 325,630 0,000

поточний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

11 495,304 6 132,804 5 362,500

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

175,494 37,994 137,500

утримання внутрішньоквартальних 

територій

4 825,630 0,000 4 825,630

28 680,688 10 167,179 18 513,509 0,000

поточний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

21 761,374 10 031,986 11 729,388

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

405,805 135,193 270,612

утримання внутрішньоквартальних 

територій

6 513,509 0,000 6 513,509

18 534,676 6 070,807 12 463,869 0,000

поточний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

13 396,842 6 037,467 7 359,375

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

173,965 33,340 140,625

утримання внутрішньоквартальних 

територій

4 963,869 0,000 4 963,869

20 684,499 6 875,726 13 808,773 0,000

поточний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

15 650,165 6 822,473 8 827,692

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

225,561 53,253 172,308

утримання внутрішньоквартальних 

територій

4 808,773 0,000 4 808,773

бюджет міста

бюджет міста

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Комунарському 

району

бюджет міста

бюджет міста

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Вознесенівському 

району 

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Хортицькому району

бюджет міста

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Олександрівському 

району

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Шевченківському 

району
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17 847,265 6 508,474 11 338,791 0,000

поточний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

12 983,316 6 508,474 6 474,842

утримання внутрішньоквартальних 

територій

4 863,949 0,000 4 863,949

794 600,000 357 200,000 437 400,000 0,000

поповнення обігових коштів для 

забезпечення функціонування комунальних 

підприємств міста

785 100,000 347 700,000 437 400,000

поповнення обігових коштів для 

забезпечення погашення заборгованості 

перед державним бюджетом по 

нарахованим житловим субсидіям на 

оплату житлово-комунальних послуг

9 500,000 9 500,000

14 788,222 0,000 14 788,222 0,000

придбання для комунальних підприємств 

автомобільної та спеціальної техніки у 

фінансовий лізинг, в тому числі:

14 788,222 14 788,222

Комунальне підприємство "Водоканал" 7 353,770 7 353,770

Концерн "Міські теплові мережі" 7 434,452 7 434,452

11 490,244 9 113,610 2 376,634 0,000

забезпечення придбання житла для 

окремих категорій населення відповідно до 

законодавства

11 490,244 9 113,610 2 376,634

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного 

бюджету на придбання службового житла 

для працівників прокуратури в Запорізькій 

області 

6 000,000 5 000,000 1 000,000

державний бюджет 7 211,219 7 211,219 0,000 0,000

будівництво житла 3 257,779 3 257,779

Оновлення матеріально-

технічної бази комунальних 

підприємств, в тому числі:

департамент з 

управління житлово-

комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

бюджет міста

бюджет містадепартамент з 

управління житлово-

комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Заводському району

Придбання житла для окремих 

категорій населення, в тому 

числі:

обласний 

бюджет/бюджет міста

Забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги

Реалізація державних та місцевих житлових програм 

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:

Забезпечення функціонування 

комунальних підприємств міста, 

що надають житлово-

комунальні послуги, в тому 

числі:

департамент з 

управління житлово-

комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

департамент з 

управління житлово-

комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради
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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 3 953,440 3 953,440

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

3 953,440 3 953,440

8,837 0,000 8,837 0,000

отримання сертифікату, що засвідчує 

відповідність закінченого будівництва та 

підтверджує його готовність до 

експлуатації

8,837 8,837

51 875,829 18 413,119 28 147,897 5 314,813

спорудження нових об'єктів, 

реконструкція, розширення, добудова, 

реставрація об'єктів, виконання монтажних 

робіт 

51 875,829 18 413,119 28 147,897 5 314,813

бюджет міста 217,339 0,000 217,339 0,000

забезпечення проектування, будівництва та 

реконструкції об"єктів

217,339 0,000 217,339

бюджет міста 837,832 0,000 837,832 0,000

забезпечення проектування, будівництва та 

реконструкції об"єктів

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Олександрівському 

району

837,832 0,000 837,832

департамент з 

управління житлово-

комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

бюджет міста

Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства, в 

тому числі:

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:

департамент з 

управління житлово-

комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

бюджет міста

Будівництво та регіональний розвиток

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства, в 

тому числі:

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Вознесенівському 

району 

департамент з 

управління житлово-

комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради



7

1 2 3 4 5 6 7 8

11 859,605 9 991,675 1 867,930 0,000

внески у статутні капітали комунальних  

підприємств міста (придбання спеціальної 

техніки), в тому числі:

11 859,605 9 991,675 1 867,930

Комунальне підприємство "Запоріжремсервіс" 

ЗМР

351,675 351,675

Комунальне підприємство "Водоканал" 9 640,000 9 640,000

Концерн "Міські теплові мережі" 1 867,930 0,000 1 867,930

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

435,985 0,000 435,985 0,000

435,985 0,000 435,985

Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання, в 

тому числі:

департамент з 

управління житлово-

комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

Інша економічна діяльність

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

бюджет міста

Прибуток, отриманий 

від справляння плати за 

тимчасове користування 

місцями розташування 

рекламних засобів

Комунальному підприємству 

«Запорізьке міське інвестиційне 

агентство» надати безповоротну 

фінансову допомогу на 

поповнення обігових коштів 

комунальному підприємству 

«Інститут розвитку міста 

Запоріжжя» Запорізької міської 

ради  і укласти відповідний 

договір

поповнення обігових коштів комунального 

підприємства «Інститут розвитку міста 

Запоріжжя» Запорізької міської ради 

Інші заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю, в тому 

числі:
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1 2 3 4 5 6 7 8

2 227,711 0,000 2 227,711 0,000

2 227,711 0,000 2 227,711

бюджет міста 1 891,406 0,000 1 891,406 0,000

поповнення обігових коштів комунальних 

підприємств, в тому числі:

1 891,406 0,000 1 891,406

Комунальне підприємство «Інститут 

розвитку міста Запоріжжя» Запорізької 

міської ради 

391,406 0,000 391,406

Комунальне підприємство «Управління 

капітального будівництва"

1 500,000 0,000 1 500,000

113,028 67,028 46,000 0,000

придбання комп'ютерної техніки та інших 

предметів довгострокового користування

113,028 67,028 46,000

9 373,362 4 094,419 5 278,943 0,000

виконання доручень депутатів Запорізької 

обласної ради

9 373,362 4 094,419 5 278,943

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з 

обласного бюджету 

4 094,419 4 094,419 5 278,943

Всього по Програмі 1 841 866,591 909 183,571 889 503,205 59 304,087

департамент з 

управління житлово-

комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

бюджет міста

Р.О. ПидоричСекретар міської ради

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства
департамент з 

управління житлово-

комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради

*Сума коштів в розмірі  2,522 тис.грн. у 2019 році - це залишки субвенції, яка надійшла у 2018 році..Загальна сума субвенції на 2018-2020 роки складає 10 000,000 тис.грн.

Виконання інших завдань та заходів

обласний бюджетВиконання доручень депутатів 

Запорізької обласної ради

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування, капітальний 

ремонт приміщень, в тому числі:

Комунальному підприємству 

«Запорізьке міське інвестиційне 

агентство» перерахувати на 

розрахунковий рахунок  

комунальному підприємству 

«Інститут розвитку міста 

Запоріжжя» Запорізької міської 

ради грошові кошти - прибуток, 

отриманий від справляння 

плати за тимчасове 

користування місцями 

розташування рекламних 

засобів

дозволити  комунальному підприємству 

«Інститут розвитку міста Запоріжжя» 

Запорізької міської ради використовувати на 

підставі рішень виконавчого комітету міської 

ради кошти, отримані від комунального 

підприємства «Запорізьке міське інвестиційне 

агентство»  (прибуток, отриманий від 

справляння плати за тимчасове користування 

місцями розташування рекламних засобів) на 

реалізацію програм, стратегій розвитку 

інвестиційної, інноваційної, 

зовнішньоекономічної діяльності, програм і 

проектів міжнародного співробітництва у сфері 

розвитку міст та місцевого самоврядування, 

проведення соціологічних досліджень

Прибуток, отриманий 

від справляння плати за 

тимчасове користування 

місцями розташування 

рекламних засобів

Надання фінансової допомоги 

комунальним підприємствам  на 

поповнення обігових коштів для 

забезпечення стабільної роботи 

підприємств 

департамент 

економічного розвитку 

Запорізької міської ради


