
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про подання проекту рішення міської ради Про внесення змін до Програми 
розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 
2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 № 36 (зі 
змінами та доповненнями) 
 
 

Відповідно до ст. 76 Бюджетного кодексу України, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Запорізької міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проект 

рішення міської ради «Про внесення змін до Програми розвитку 

інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 № 36» (зі змінами та 

доповненнями) (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волобуєва В.О. 

 

 

 
Міський голова          В.В. Буряк 



Пояснювальна записка 
до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про 

подання проекту рішення «Про внесення змін до Програми розвитку 
інфраструктури  та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 
роки, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 № 36» (зі змінами 

та доповненнями) 
 

Розділ «Організація благоустрою населених пунктів» 
 

Надаються пропозиції щодо додаткового фінансування з міського 

бюджету в частині організації благоустрою міста по наступним заходам: 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Планові 

видатки 

на 2019 

рік, 

тис.грн. 

Пропозиці

ї щодо 

перероз-

поділу, 

тис.грн. 

Планові 

видатки 

на 2019 

рік з 

урахуванн

ям змін, 

тис.грн. 

Пояснення 

1 

 

освітлення міста 

(ел.енергія) 

 

38 291,642 4 669,991 42 961,633 

Збільшення витрат 

пов’язаних із 

зростанням тарифів на 

постачання електричної 

енергії та тарифів 

оператора системи 

розподілу.  
2 

енергопостачання засобів 

регулювання дорожнього 

руху 

1 700,334 55,588 1 755,922 

3 

благоустрій частини 

території в районі 

залізничної станції 

Передаточної та вздовж 

вулиці Цегельного заводу 

0,000 670,000 670,000 

Проектування робіт з 

очищення території та 

знесення зелених 

насаджень на площі 9,7 

га. 

4 

отримання сертифікатів про 

готовність об'єкту до 

експлуатації 

361,376 92,322 453,698 

Отримання 10 

сертифікатів про 

готовність об’єктів 

зовнішнього освітлення 

до експлуатації. 

 Разом:  5 487,901   
 
 

Розділ «Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства» 
 

 Надаються пропозиції щодо перерозподілу коштів по наступним 

об’єктам бюджету розвитку: 

№ 

з/п 

Найменування 

заходу/об’єкту 

Планові 

видатки 

на 2019 

рік, 

тис.грн. 

Пропозиції 

щодо 

перероз-

поділу, 

тис.грн. 

Планові 

видатки на 

2019 рік з 

урахування

м змін, 

тис.грн. 

Пояснення 

1 

Реконструкція пішохідного 

мосту через 

Вознесенівський спуск по 

вул. Перемоги – бул. 

Центральний в м. 

Запоріжжі 

392,966 1 262,235 1 655,201 

Коригування 

проектно-

кошторисної 

документації після 

обстеження об’єкту. 

2 

 

 

Реконструкція площі 

Фестивальної у м. 

Запоріжжя 

 

 

17 350,000 -16 000,000 1 350,000 

У 2019 році 

планується виконати 

коригування 

проектно-

кошторисної 

документації. 



 2  

 

3 

Реконструкція РУ-10 кВ ПС 

35/10 кВ «Кушугум», РУ-10 

кВ ПС 35/10 кВ «Лежине», 

ПЛ-10 кВ Ф58 ПС 

«Кушугум» та ПЛ-10 кВ 

Ф72 ПС «Лежине» ЗРЕМ, 

для електропостачання 

електроустановок об’єкта 

«Нове будівництво 

крематорію міста 

Запоріжжя на 

Кушугумському кладовищі 

розташованого на землях 

Балабинської селищної 

ради, Запорізького району 

Запорізькій області, за 

межами населеного пункту 

7 755,000 -5 600,000 2 155,000 

Наразі триває 

конкурсна процедура 

закупівлі. Залишок 

видатків на обсяг 

робіт, який 

планується виконати 

до кінця року. 

 Разом:  -20 337,765   
 

 

Розділ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури» 
 

 Надаються пропозиції щодо додаткового фінансування по наступним 

об’єктам та заходам дорожнього господарства: 

 

№ 

з/п 
Найменування об’єкту 

Планові 

видатки 

на 2019 

рік, 

тис.грн. 

Пропозиці

ї щодо 

перероз-

поділу, 

тис.грн. 

Планові 

видатки 

на 2019 

рік з 

урахуванн

ям змін, 

тис.грн. 

 

Пояснення 

1 

Реконструкція 

автодороги по 

вул.Тиражній та 

автомобільної дороги, 

яка з'єднує автодорогу 

Н-08 Бориспіль-

Дніпропетровськ-

Запоріжжя (через 

Кременчуг) в 

м.Запоріжжі  

1 000,000 615,382 1 615,382 
Коригування проекту по ІІІ 

черзі реконструкції. 

2 

Реконструкція 

автодороги по 

пр.Маяковського від 

вул.Патріотичної до 

каскаду фонтанів 

«Веселка» в м. 

Запоріжжя 

32 593,539 5 500,870 38 094,409 

Оплата виконаних робіт, 

відповідно до укладених 

договорів. 

3 

Капітальний ремонт 

Прибрежної магістралі 

по організації 

дорожнього руху та 

благоустрою від вул. 

Української до вул. 

Глісерної в м. 

Запоріжжя 

1 568,521 1 187,980 2 756,501 
Оплата робіт, відповідно 

до укладених договорів. 

 Разом:  7 304,232   
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Розділ «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» 
 

Надаються пропозиції щодо передбачення додаткових видатків 

бюджету міста на внески до статутного капіталу КП «Експлуатаційне лінійне 

управління автомобільних шляхів» з метою придбання обладнання (фреза 

дорожня W-100 у кількості 1 од.): 

№ 

з/п 
Найменування об’єктів 

Планові 

видатки 

на 2019 

рік, 

тис.грн. 

Пропозиції 

щодо 

перероз-

поділу, 

тис.грн. 

Планові 

видатки 

на 2019 

рік з 

урахуванн

ям змін, 

тис.грн. 

Пояснення 

1 Фреза дорожня W-100 2 000,000 5 600,000 7 600,000 

15 600,000 тис.грн. - 

загальна вартість 

спецтехніки, в тому 

числі: 

2 000,000 тис.грн. – 

субвенція; 

(розпорядження КМУ 

від від 05.06.2019 

№365-р); 

8 000,000 тис.грн. - за 

рахунок коштів 

підприємства; 

5 600,000 тис.грн. - 

додатково за рахунок 

коштів бюджету міста, 

за результатами 

моніторингу ринку для 

початку проведення 

процедури закупівлі. 

 Разом:   5 600,000   

 

 

Директор департаменту 

інфраструктури та благоустрою  

  Запорізької міської ради                                                             В.Я. Коноваленко 



 Проект 

   

   

   

   

 

    Проект 

 
 
Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури та комплексного 
благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 
міської ради від 19.12.2018 № 36 (зі змінами та доповненнями) 
 
 
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, Запорізька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми розвитку інфраструктури та комплексного 

благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 19.12.2018 року № 36 (зі змінами та доповненнями), виклавши 

додатки 1.1, 1.2, 2, 3.1, 3.2 новій редакції  (додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волобуєва В.О. та на 

постійну комісію міської ради з питань життєзабезпечення міста         

(Адаманов О.Ф.). 
 

 
Міський голова           В.В.Буряк 
 
 
 
Рішення підготовлено 
департаментом інфраструктури та  
благоустрою Запорізької міської ради 
 
 
Директор департаменту  
інфраструктури та благоустрою  
Запорізької міської ради                          В.Я.Коноваленко 
 



2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

16,920 16,920 0,000 0,000

придбання комп'ютерної техніки 16,920 16,920

Завдання і заходи
з виконання Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки

Найменування завдання Найменування заходу

Головний розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавці

Джерела фінансування 

(бюджет міста, 

державний, обласний 

бюджети, інші)

Прогнозні обсяги, тис.грн

Всього
за роками

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

______________ №____

Додаток 1.1.

До Програми розвитку 

інфраструктури та комплексного 

благоустрою міста Запоріжжя на 

2019-2021 роки

Керівництво і управління у сфері інфраструктури та благоустрою

Придбання обладнання і 

предметів

довгострокового 

користування, в

тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста



2

752 832,654 86 489,683 338 687,677 327 655,294

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів

752 832,654 86 489,683 338 687,677 327 655,294

11 650,000 11 650,000 0,000 0,000

внески у статутні капітали 

комунальних  підприємств міста 

(придбання спеціальної техніки та 

обладнання), в тому числі:

11 650,000 11 650,000

Комунальне підприємство 

"Експлуатаційне лінійне 

управління автомобільних 

шляхів"

10 950,000 10 950,000

в т.ч. за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

5 165,000 5 165,000

Комунальне підприємство 

електромереж зовнішнього 

освітлення 

"Запоріжміськсвітло"

700,000 700,000

457 205,117 145 026,622 152 282,193 159 896,302

утримання та поточний ремонт 

мереж зовнішнього освітлення 

(світлоточок)

109 242,424 34 517,955 36 450,960 38 273,509

утримання парків, скверів та 

поточний ремонт їх елементів 

32 971,203 10 418,100 11 001,514 11 551,589

утримання міських пляжів та 

поточний ремонт їх елементів

14 913,209 4 712,212 4 976,096 5 224,901

Будівництво об'єктів 

комунального господарства, 

в тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста

Організація благоустрою міста

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Внески до статутного 

капіталу суб'єктів 

господарювання, в тому 

числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста / 

державний бюджет

Утримання та поточний 

ремонт об'єктів 

благоустрою, в тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста

Будівництво об'єктів комунального господарства
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очистка дна акваторії 

Центрального і Правобережного 

пляжів

315,746 99,768 105,355 110,623

обстеження та очистка дна 

акваторії Центрального і 

Правобережного пляжів

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

20 829,520 6 581,623 6 950,194 7 297,704

догляд за зеленими насадженнями 192 614,190 60 861,410 64 269,649 67 483,131

перевезення експертних трупів 11 267,495 3 560,255 3 759,629 3 947,611

утримання міських кладовищ та 

поточний ремонт їх елементів 

22 680,761 7 166,570 7 567,898 7 946,293

поточний ремонт та технічне 

обслуговуваня засобів 

регулювання дорожнього руху

35 296,777 11 152,925 11 777,489 12 366,363

видалення несанкціонованих 

надписів типу «графіті» на 

об’єктах благоустрою 

(зафарбовування графіті)

298,887 94,441 99,730 104,716

нанесення дорожньої розмітки 150,000 150,000

благоустрій частини території по 

вул. Перемоги в районі 

бул.Центрального

791,200 250,000 264,000 277,200

благоустрій частини території в 

районі залізничної станції 

Передаточної та вздовж вулиці 

Цегельного заводу, а саме: 

розчищення території від 

чагарникових рослин, 

будівельного сміття та залишків 

конструкцій будівель і споруд

670,000 670,000

Утримання та поточний 

ремонт об'єктів 

благоустрою, в тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста
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2 925,000 2 925,000

розробка схеми організації 

дорожнього руху

2 925,000 2 925,000

149 424,750 47 214,595 49 858,612 52 351,543

освітлення міста 135 964,976 42 961,633 45 367,484 47 635,859

енергопостачання засобів 

регулювання дорожнього руху 

5 557,142 1 755,922 1 854,254 1 946,966

енергопостачання об'єктів 

благоустрою (парків, пляжів, 

фонтанів, туалетів)

7 902,632 2 497,040 2 636,874 2 768,718

1 364,206 431,056 455,195 477,955

водопостачання та 

водовідведення об'єктів 

благоустрою (парків, пляжів, 

фонтанів, туалетів)

1 364,206 431,056 455,195 477,955

14 852,731 14 852,731

встановлення засобів 

регулювання дорожнього руху

970,000 970,000

відновлення світлової перетяжки 

в парку Перемоги

70,349 70,349

капітальний ремонт фонтану 1 200,000 1 200,000

капітальний ремонт світлофорних 

об'єктів

9 270,076 9 270,076

капітальний ремонт об'єктів 

зовнішнього освітлення

3 142,306 3 142,306

влаштування посадкового 

майданчику на зупинці 

громадського транспорту

200,000 200,000

в т.ч. за рахунок коштів іншої 

субвенції

200,000 200,000

474 525,020 149 938,391 158 334,941 166 251,688

експлуатація та утримання доріг 460 283,420 145 438,391 153 582,941 161 262,088

експлуатація та утримання мостів 14 241,600 4 500,000 4 752,000 4 989,600

Капітальний ремонт об'єктів 

благоустрою, в тому числі:

Розробка схеми організації 

дорожнього руху, в тому 

числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

Утримання об'єктів 

дорожньої інфраструктури, в 

тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

Енергопостачання об'єктів 

благоустрою, в тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста

Водопостачання та 

водовідведення об'єктів 

благоустрою, в тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста

бюджет міста

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста
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607 353,815 191 909,067 202 655,975 212 788,773

поточний ремонт доріг 607 353,815 191 909,067 202 655,975 212 788,773

10,000 10,000

проведення технічної 

інвентаризації об'єктів 

дорожнього господарства

10,000 10,000

350 335,906 94 652,851 255 683,055 0,000

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів дорожньої 

інфраструктури

189 342,497 87 919,406 101 423,091

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури

160 993,409 6 733,445 154 259,964

1 786,187 1 786,187

забезпечення функціонування 

об'єктів благоустрою

1 786,187 1 786,187

11 766,201 3 717,834 3 926,033 4 122,334

виконання робіт з монтажу та 

демонтажу міської новорічної 

ялинки, новорічних гірлянд  та 

інші заходи з підготовки, 

проведення та завершення 

святкування новорічних і 

різдвяних свят

6 974,412 2 203,745 2 327,155 2 443,512

Підготовка територій для 

проведення загальноміських 

заходів, в тому числі:

забезпечення належного 

санітарного стану та святкового 

оформлення територій міста, 

надання джерел живлення для 

технічних засобів під час та після 

проведення загальноміських 

заходів

4 791,789 1 514,089 1 598,878 1 678,822

Інша діяльність у сфері комунального господарства

Поточний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в 

тому числі:

Будівництво, реконструкція 

та капітальний ремонт 

об’єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому 

числі:

Проведення технічної 

інвентаризації, в тому числі:

Інша діяльність у сфері 

комунального господарства 

та життєдіяльності міста

бюджет містадепартамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста

Підготовка територій міста Запоріжжя для проведення загальноміських заходів та святкування Новорічних і Різдвяних свят

Проведення заходів з 

забезпечення підготовки та 

завершення святкування 

Новорічних і Різдвяних свят 

в місті Запоріжжя, в тому 

числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста
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2 444,156 772,294 815,542 856,320

поховання померлих одиноких 

громадян, осіб без певного місця 

проживання, громадян, від 

поховання яких відмовилися 

рідні, знайдених невпізнаних 

трупів  

2 190,972 692,294 731,062 767,616

поховання померлих почесних 

громадян міста

253,184 80,000 84,480 88,704

Всього по програмі 2 838 492,664 751 393,231 1 162 699,223 924 400,210

49,350 49,350 0,000 0,000

49,350 49,350

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

бюджет міста

Інші кошти

Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

ліквідація несанкціоновано 

розміщених небезпечних відходів

за рахунок прибутку, 

одержаного від 

фінансово-

господарської 

діяльності 

Запорізьким  

комунальним 

автотранспортним 

підприємством 082801 

«Комунсантранс-

екологія»

Надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян

Надання ритуальних послуг 

окремим категоріям 

громадян, в тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради



2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

207 101,598 50 916,689 68 000,000 88 184,909

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Хортицькому району

37 862,622 9 899,978 10 000,000 17 962,644

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Вознесенівському 

району

69 803,184 233,356 30 000,000 39 569,828

Будівництво об'єктів комунального господарства

Будівництво об'єктів 

комунального господарства

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів

бюджет міста

Всього

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

______________ №____

Додаток 1.2.

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

Головний розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавці

Джерела фінансування 

(бюджет міста, 

державний, обласний 

бюджети, інші)

Прогнозні обсяги, тис.грн

за роками
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районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Комунарському району

24 298,807 8 358,378 8 000,000 7 940,429

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Шевченківському 

району

10 611,222 10 611,222 0,000 0,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Олександрівському 

району

601,701 601,701 0,000 0,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Заводському району

63 924,062 21 212,054 20 000,000 22 712,008

1 800,000 1 800,000 0,000 0,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Заводському району

1 500,000 1 500,000 0,000 0,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Шевченківському 

району

300,000 300,000 0,000 0,000

44 842,274 33 298,620 11 543,654 0,000

8 910,000 8 910,000 0,000 0,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Олександрівському 

району

18 186,995 10 567,351 7 619,644 0,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Заводському району

16 425,900 12 501,890 3 924,010 0,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Комунарському району

1 319,379 1 319,379 0,000 0,000

Будівництво об'єктів 

комунального господарства

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів

бюджет міста

Реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів

бюджет міста

Розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури

бюджет містарайонна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Дніпровському району

забезпечення  проектування, 

будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об'єктів 

дорожньої інфраструктури
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70 106,893 22 152,077 23 392,593 24 562,223

6 352,861 2 007,350 2 119,762 2 225,750

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Хортицькому району

7 116,296 2 248,577 2 374,497 2 493,222

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Вознесенівському 

району

13 608,640 4 300,000 4 540,800 4 767,840

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Олександрівському 

району

8 489,294 2 682,411 2 832,626 2 974,257

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Шевченківському 

району

16 568,886 5 235,366 5 528,546 5 804,974

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Заводському району

14 975,906 4 732,023 4 997,016 5 246,867

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Комунарському району

2 995,008 946,350 999,346 1 049,313

7 613,253 7 613,253

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Дніпровському району

2 068,520 2 068,520

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Хортицькому району

598,431 598,431

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Вознесенівському 

району

598,551 598,551

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Дніпровському району

поточний ремонт тротуарів:Поточний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури

бюджет міста

поточний ремонт доріг:
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районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Олександрівському 

району

526,191 526,191

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Шевченківському 

району

516,195 516,195

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Заводському району

719,942 719,942

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Комунарському району

598,547 598,547

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Шевченківському 

району

993,376 993,376

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Комунарському району

993,500 993,500

1 300,000 1 300,000 0,000 0,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Шевченківському 

району

1 300,000 1 300,000 0,000 0,000

157 106,146 49 615,396 52 434,512 55 056,238

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Хортицькому району

18 086,974 5 715,045 6 035,088 6 336,842

в тому числі за рахунок 

власних надходжень:

107,058 107,058

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Дніпровському району

16 956,565 5 357,863 5 657,903 5 940,798

забезпечення  проектування, 

будівництва, реконструкції, 

капітального та поточного ремонту 

об'єктів дорожньої інфраструктури

бюджет міста

Організація благоустрою міста

бюджет міста

Реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету

Поточний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури

поточний ремонт траси Харків-

Сімферополь-Алушта-Ялта 

бюджет міста

капітальний, поточний ремонт та 

утримання об'єктів благоустрою, 

нанесення дорожньої розмітки, 

догляд за зеленими насадженнями, 

ліквідація стихійних звалищ 

сміття, ліквідація карантинних 

рослин, паспортизація та 

інвентаризація об'єктів 

благоустрою тощо.

поточний ремонт доріг:

Забезпечення проведення 

благоустрою території районів 

міста
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районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Вознесенівському 

району

18 998,484 6 003,060 6 339,231 6 656,193

в тому числі за рахунок 

власних надходжень:

236,280 236,280

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Олександрівському 

району

24 264,310 7 666,933 8 096,281 8 501,095

в тому числі за рахунок 

власних надходжень:

288,172 288,172

в т.ч. за рахунок коштів 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій

121,838 38,498 40,654 42,687

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Комунарському району

38 787,042 12 255,764 12 942,087 13 589,191

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Шевченківському 

району

22 604,268 7 142,400 7 542,374 7 919,493

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Заводському району

17 325,163 5 474,331 5 780,894 6 069,938

300,000 300,000 0,000 0,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Шевченківському 

району

300,000 300,000 0,000 0,000

бюджет містакапітальний, поточний ремонт та 

утримання об'єктів благоустрою, 

нанесення дорожньої розмітки, 

догляд за зеленими насадженнями, 

ліквідація стихійних звалищ 

сміття, ліквідація карантинних 

рослин, паспортизація та 

інвентаризація об'єктів 

благоустрою тощо.

Забезпечення проведення 

благоустрою території районів 

міста

Реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету

капітальний ремонт об'єктів 

благоустрою

бюджет міста
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9,233 9,233 0,000 0,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Шевченківському 

району

9,233 9,233 0,000 0,000

2,638 2,638 0,000 0,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Заводському району

2,638 2,638 0,000 0,000

1 465,047 1 465,047 0,000 0,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Дніпровському району

153,600 153,600 0,000 0,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Вознесенівському 

району

485,000 485,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Хортицькому району

332,280 332,280

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Заводському району

185,667 185,667

районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Шевченківському 

району

308,500 308,500 0,000 0,000

Всього по програмі: 491 647,082 168 472,953 155 370,759 167 803,370

бюджет містаІнші видатки отримання сертифікатів про 

готовність об'єкту до  експлуатації

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

Виконання доручень депутатів обласної ради

Виконання доручень депутатів 

обласної ради бюджет міста

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Забезпечення проведення заходів 

з попередження та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій

бюджет містапроведення демеркуризації

виконання доручень депутатів 

обласної ради

Інші видатки



2019 2020 2021

1 2 3 4 5

Бюджет міста, всього 3 323 271,201 912 997,639 1 318 069,982 1 092 203,579

в тому числі:

власні надходження бюджетних установ 631,510 631,510

Державний бюджет 5 203,498 5 203,498

Обласний бюджет 1 465,047 1 465,047

Інші джерела 200,000 200,000

Усього 3 330 139,746 919 866,184 1 318 069,982 1 092 203,579

Секретар міської ради

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

Програми розвитку  інфраструктури  та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки

Обсяг фінансування, всього
За роками виконання

                              Р.О. Пидорич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

____________№____

Додаток 2

До Програми розвитку інфраструктури та 

комплексного благоустрою міста 

Запоріжжя на 2019-2021 роки



2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7

придбання комп'ютерної техніки
од. 1 1

забезпечення  проектування, будівництва та 

реконструкції об'єктів

об'єкт 54 41 8 5

Керівництво і управління у сфері інфраструктури та благоустрою

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Придбання обладнання і предметів

довгострокового користування, в

тому числі:

Будівництво об'єктів комунального господарства

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Будівництво об'єктів комунального 

господарства, в тому числі:

Очікувані результати

виконання Програми розвитку інфраструктури  та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки

Найменування завдання Найменування показників виконання завдання
Одиниця 

виміру

Значення показників

усього
у тому числі за роками

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

______________ №____

Додаток 3.1.

До Програми розвитку 

інфраструктури та комплексного 

благоустрою міста Запоріжжя на 

2019-2021 роки
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внески у статутні капітали комунальних  

підприємств міста (придбання спеціальної техніки та 

обладнання)

підприємство 2 2

утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення (світлоточок)

од. 124 959 41 653 41 653 41 653

утримання парків, скверів та поточний ремонт їх 

елементів 

га 162,66 54,22 54,22 54,22

утримання міських пляжів та поточний ремонт їх 

елементів 

га 29,70 9,9 9,9 9,9

очистка дна акваторії Центрального і 

Правобережного пляжів

га 16,26 5,42 5,42 5,42

обстеження та очистка дна акватории Центрального і 

Правобережного пляжів

га 16,26 5,42 5,42 5,42

утримання та поточний ремонт фонтанів од 114 38 38 38

забезпечення функціонування туалетів од 363 121 121 121

догляд за зеленими насадженнями га 2 529,06 843,02 843,02 843,02

перевезення експертних трупів од. 10 521 3507 3507 3507

утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх 

елементів 

га 885 295,15 295,15 295,15

поточний ремонт та технічне обслуговуваня засобів 

регулювання дорожнього руху

од 5 079 1693 1693 1693

видалення несанкціонованих надписів типу «графіті» 

на об’єктах благоустрою (зафарбовування графіті)

кв.м. 4 578 1526 1526 1526

нанесення дорожньої розмітки кв.м. 124,6 124,6

благоустрій частини території по вул. Перемоги в 

районі бул.Центрального

об'єкт 1 1

благоустрій частини території в районі залізничної 

станції Передаточної та вздовж вулиці Цегельного 

заводу, а саме: розчищення території від 

чагарникових рослин, будівельного сміття та 

залишків конструкцій будівель і споруд

га 9,7 9,7

Внески до статутного капіталу 

суб'єктів господарювання, в тому 

числі:

Організація благоустрою міста

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради

Утримання та поточний ремонт 

об'єктів благоустрою, в тому числі:

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради
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розробка схеми організації дорожнього руху од 2 2

освітлення міста тис.кВт/год 44 763,870 14 921,290 14 921,290 14 921,290

енергопостачання засобів регулювання дорожнього 

руху 

тис.кВт/год 2 014,089 671,363 671,363 671,363

енергопостачання об'єктів благоустрою (парків, 

пляжів, фонтанів, туалетів)

тис.кВт/год 2 693,328 897,776 897,776 897,776

Розробка схеми організації 

дорожнього руху, в тому числі:

Енергопостачання об'єктів 

благоустрою, в тому числі:
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водопостачання та водовідведення об'єктів 

благоустрою (парків, пляжів, фонтанів, туалетів)

тис.м куб 80,823 26,941 26,941 26,941

влаштування колесовідбійного брусу (капітальний 

ремонт)

п.м. 150 150

встановлення засобів регулювання дорожнього руху од 309 309

відновлення світлової перетяжки в парку Перемоги од 1 1

капітальний ремонт фонтану од 1 1

капітальний ремонт світлофорних об'єктів од 7 7

капітальний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення од 9 9

влаштування посадкового майданчику на зупинці 

громадського транспорту

од 1 1

експлуатація та утримання доріг тис.кв.м. 25 392,00 8 464,00 8 464,00 8 464,00

експлуатація та утримання мостів од. 117 39 39 39

поточний ремонт доріг тис.кв.м. 813,951 271,317 271,317 271,317

проведення технічної інвентаризації об'єктів 

дорожнього господарства
об'єкт

1 1

забезпечення  проектування, будівництва та 

реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури
од.

22 15 7

капітальний ремонт об’єктів дорожньої 

інфраструктури

од. 12 9 3

забезпечення функціонування об'єктів благоустрою об'єкт 68 68

Підготовка територій міста Запоріжжя для проведення загальноміських заходів та святкування Новорічних і Різдвяних свят

Проведення технічної інвентаризації, 

в тому числі:

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Інша діяльність у сфері 

комунального господарства та 

життєдіяльності міста

Капітальний ремонт об'єктів 

благоустрою, в тому числі:

Водопостачання та водовідведення 

об'єктів благоустрою, в тому числі:

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Поточний ремонт об’єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому числі:

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в тому 

числі:

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

Утримання об'єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому числі:

Інша діяльність у сфері комунального господарства
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виконання робіт з монтажу та демонтажу міської 

новорічної ялинки, новорічних гірлянд та інші 

заходи з підготовки та проведення новорічних і 

різдвяних свят

од. 2 2 2 2

Підготовка територій для 

проведення загальноміських заходів, 

в тому числі:

забезпечення належного санітарного стану та 

святкового оформлення територій міста, надання 

джерел живлення для технічних засобів під час та 

після проведення загальноміських заходів

захід 4 4 4 4

поховання померлих одиноких громадян, осіб без 

певного місця проживання, громадян, від поховання 

яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних 

трупів  

чол. 1428 476 476 476

поховання померлих почесних громадян міста чол. 15 5 5 5

од. 5 000 5 000

кг. 407 407

Секретар міської ради

Проведення заходів з забезпечення 

підготовки та завершення 

святкування Новорічних і Різдвяних 

свят в місті Запоріжжя, в тому числі:

Р.О. Пидорич

Надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Інші кошти

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

ліквідація несанкціоновано розміщених небезпечних 

відходів

Надання ритуальних послуг 

окремим категоріям громадян, в 

тому числі:



2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Хортицькому району

об'єкт 7 7

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Вознесенівському району

об'єкт 2 2

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Комунарському району

об'єкт 5 5

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району

об'єкт 5 5

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Олександрівському району

об'єкт 3 3

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Заводському району

об'єкт 4 4

Будівництво об'єктів комунального 

господарства

забезпечення проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів

у тому числі за роками
усього

Будівництво об'єктів комунального господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО

______________ №____

Додаток 3.2.

До Програми розвитку 

інфраструктури та 

комплексного благоустрою 

міста Запоріжжя на 2019-

2021 роки

Рішення міської ради

Очікувані результати

виконання Програми розвитку інфраструктури  та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки

Найменування завдання
Найменування показників 

виконання завдання
Головні розпорядники бюджетних коштів

Одиниця 

виміру

Значення показників
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районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району

об'єкт 1 1

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Заводському району

об'єкт 2 2

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Олександрівському району

об'єкт 1 1

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Дніпровському району

об'єкт 1 1

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району

об'єкт 1 1

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Заводському району

об'єкт 3 3

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Комунарському району

об'єкт 3 3

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Дніпровському району

тис.кв.м. 2,126 2,126

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Хортицькому району

тис.кв.м. 2,854 2,854

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Вознесенівському району

тис.кв.м. 6,376 6,376

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Олександрівському району

тис.кв.м. 3,320 3,320

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району

тис.кв.м. 5,140 5,140

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Заводському району

тис.кв.м. 6,885 6,885

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Комунарському району

тис.кв.м. 1,353 1,353

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Дніпровському району

тис.кв.м. 10,834 10,834

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Хортицькому району

тис.кв.м. 0,760 0,760

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Вознесенівському району

тис.кв.м. 0,760 0,760

Реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету

забезпечення проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів

поточний ремонт доріг

поточний ремонт тротуарів

Розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури

Поточний ремонт об’єктів дорожньої 

інфраструктури

забезпечення  проектування, 

будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об'єктів 

дорожньої інфраструктури
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районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Олександрівському району

тис.кв.м. 0,760 0,760

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району

тис.кв.м. 0,760 0,760

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Заводському району

тис.кв.м. 0,964 0,964

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Комунарському району

тис.кв.м. 0,760 0,760

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району

тис.кв.м. 1,250 1,250

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Комунарському району

тис.кв.м. 1,250 1,250

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району

об'єкт 2 2

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Хортицькому району

кв.км. 8,8 8,8 8,8 8,8

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Дніпровському району

кв.км. 48,2 48,2 48,2 48,2

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Вознесенівському району

кв.км.
50,8 50,8 50,8 50,8

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Олександрівському району

кв.км.
11,2 11,2 11,2 11,2

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Комунарському району

кв.км.
61,1 61,1 61,1 61,1

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району

кв.км.
98,0 98,0 98,0 98,0

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Заводському району

кв.км. 56,0 56,0 56,0 56,0

Реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету

капітальний ремонт об'єктів 

благоустрою

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району

од. 1 1

Інші видатки інші видатки районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району

од. 1 1

Реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету

забезпечення  проектування, 

будівництва, реконструкції, 

капітального та поточного 

ремонту об'єктів дорожньої 

інфраструктури

Організація благоустрою міста

Забезпечення проведення 

благоустрою території районів міста

площа районів міста

Інші видатки

поточний ремонт доріг

Поточний ремонт об’єктів дорожньої 

інфраструктури

поточний ремонт траси Харків-

Сімферополь-Алушта-Ялта
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Забезпечення проведення заходів з 

попередження та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій

проведення демеркуризації районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Заводському району

захід 1 1

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Дніпровському району

захід 4 4

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Хортицькому району

захід 1 1

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Вознесенівському району

захід 1 1

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Заводському району

захід 5 5

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району

захід 3 3

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

Виконання доручень депутатів обласної ради

Виконання доручень депутатів 

обласної ради

виконання доручень депутатів 

обласної ради

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха


