
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду, в тому числі:

площа житлового фонду, по якому планується 

проведення комплексу ремонтно-будівельних 

робіт 

тис.кв.м. 11 113,775 11 113,775 11 113,775 11 113,775

комплекс ремонтно-будівельних робіт, 

направлених на поліпшення експлуатаційних 

показників житлового фонду об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків

будинок 166 133 44

в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

будинок 78 78 11

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного 

бюджету 

будинок 33 33

співфінансування комплексу ремонтно-

будівельних робіт, направлених на поліпшення 

експлуатаційних показників  багатоквартирних 

будинків житлового фонду

будинок 194 86 108

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

усього

Додаток 3

у тому числі за роками

до Програми розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства 

м.Запоріжжя на 2018-2022 роки

Одиниця 

виміру

Очікувані результати

Найменування завдання/заходу Найменування показників виконання завдання

виконання Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки
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Забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової 

енергії, в тому числі:

забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії

підприємств

о

1 1 1

розробка схеми теплопостачання міста 

Запоріжжя на 2020-2030 роки

послуги 0,001 0,001

забезпечення  діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

підприємств

о

1 1 1

придбання пожежних гідрантів тис.од. 0,070 0,033 0,037

розроблення та затвердження норм питного 

(холодного та гарячого) водопостачання міста 

Запоріжжя

послуги 0,001 0,001

модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів тис.од. 0,243 0,166 0,077

експертне обстеження ліфтів тис.од. 0,110 0,022 0,088

періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів тис.од. 0,609 0,361 0,248

отримання сертифікату, що засвідчує 

відповідність закінченого будівництва та 

підтверджує його готовність до експлуатації

об'єктів 19 19

оснащення інженерних вводів багатоквартирних 

будинків засобами обліку теплової енергії

тис.од. 0,276 0,221 0,055

Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства, в тому числі:

забезпечення безперебійного функціонування 

архітектурно-декоративного обладнання на баштах 

житлових будинків по пр. Соборний, 

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

Моторобудівників,64

башт 7 7 7 7

санітарне обрізування дерев на прибудинкових 

територіях житлового фонду

тис.од. 1,174 1,174

звалювання та вивіз аварійних та сухостійких 

дерев на прибудинкових територіях житлового 

фонду 

тис.од. 0,817 0,817

площа утримання внутрішньо-квартальних 

територій та проїздів, в тому числі:

тис.кв.м. 6 254,586 3 102,018 3 152,568

в т.ч. прибирання снігу та посипання території 

протиожеледними засобами

тис.кв.м. 5 871,666 2 719,098 3 152,568

виготовлення технічної документації на житлові 

будинки, ліфти

тис.од. 0,116 0,073 0,043

виготовлення та встановлення інформаційних 

знаків, табличок з позначенням будинків та 

вулиць міста 

тис.од. 3,428 0,030 3,398

виконання робіт по перегляду норм на послугу з 

вивезення великогабаритних відходів

послуги 0,001 0,001

Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

Забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації ліфтів, в тому числі:

Впровадження засобів обліку витрат та 

регулювання споживання води та 

теплової енергії, в тому числі:
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проведення державної повірки та ремонт 

приладів обліку теплової енергії та холодної 

води

тис.од. 0,105 0,105

відновлення кришок оглядових колодязів тис.од. 0,176 0,176

забезпечення збереження (охорони) об’єкту 

незавершеного будівництва 

об'єктів 1 1

проведення ремонтно-будівельних робіт 

нежитлових приміщень за адресами: вул.Ситова, 

11, бул.Центральний, 3

об'єктів 2 1 1

поточний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

тис.кв.м. 19,888 19,888 12,876

площа утримання внутрішньоквартальних 

територій

тис.кв.м. 497,120 497,120

проведення незалежної оцінки кабельної мережі послуги 1 1

проведення капітального ремонту кабельної 

мережі 

об'єктів 1 1

поточний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

тис.кв.м. 19,850 19,850 14,313

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних проїздів

послуги 2 1 1

площа утримання внутрішньоквартальних 

територій

тис.кв.м. 368,187 368,187

поточний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

тис.кв.м. 25,211 16,508 8,703

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних проїздів

послуги 2 1 1

площа утримання внутрішньоквартальних 

територій

тис.кв.м. 190,412 190,412

поточний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

тис.кв.м. 47,067 28,100 18,967

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних проїздів

послуги 2 1 1

площа утримання внутрішньоквартальних 

територій

тис.кв.м. 503,712 503,712

Головний розпорядник бюджетних коштів - районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства, в тому числі:

Головний розпорядник бюджетних коштів - районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району

Головний розпорядник бюджетних коштів - районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району 

Головний розпорядник бюджетних коштів - районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району  
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поточний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

тис.кв.м. 32,352 19,960 12,392

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних проїздів

послуги 2 1 1

площа утримання внутрішньоквартальних 

територій

тис.кв.м. 621,515 621,515

поточний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

тис.кв.м. 36,057 21,716 14,341

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних проїздів

послуги 2 1 1

площа утримання внутрішньоквартальних 

територій

тис.кв.м. 677,039 677,039

поточний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

тис.кв.м. 28,571 18,167 10,404

площа утримання внутрішньоквартальних 

територій

тис.кв.м. 218,686 218,686

поповнення обігових коштів для забезпечення 

функціонування комунальних підприємств міста

підприємство 7 3 4

поповнення обігових коштів для забезпечення 

погашення заборгованості перед державним 

бюджетом по нарахованим житловим субсидіям на 

оплату житлово-комунальних послуг

підприємство 1 1

придбання для комунальних підприємств 

автомобільної та спеціальної техніки у фінансовий 

лізинг, в тому числі:

підприємств 2 2 2 2 2

Комунальне підприємство "Водоканал"

кількість нової автотранспортної та спеціалізованої 

техніки, що планується придбати у фінансовий лізинг од. 19 19

відсоток погашення зобов"язань за договором 

фінансового лізингу, укладеного у 2019 році
% 100 31 60 84,9 100

Забезпечення функціонування 

комунальних підприємств міста, що 

надають житлово-комунальні послуги, в 

тому числі:

Головний розпорядник бюджетних коштів - районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району

Оновлення матеріально-технічної бази 

комунальних підприємств у фінансовий 

лізинг, в тому числі:

Забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги

Головний розпорядник бюджетних коштів - районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

Головний розпорядник бюджетних коштів - районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
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Концерн "Міські теплові мережі"

кількість нової автотранспортної та спеціалізованої 

техніки, що планується придбати у фінансовий лізинг од. 19 19

відсоток погашення зобов"язань за договором 

фінансового лізингу, укладеного у 2019 році
% 100 29,9 59,4 84,7 100

забезпечення придбання житла для окремих 

категорій населення відповідно до 

законодавства

од. 19 15 4

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного 

бюджету на придбання службового житла для 

працівників прокуратури в Запорізькій області 

од 10 8 2

будівництво житла од. 1 1

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

од. 1 1

придбання житла од. 9 9

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

од. 9 9

отримання сертифікату, що засвідчує 

відповідність закінченого будівництва та 

підтверджує його готовність до експлуатації

об'єктів 1 1

спорудження нових об'єктів, реконструкція, 

розширення, добудова, реставрація об'єктів, 

виконання монтажних робіт 

об'єктів 30 18 12

забезпечення проектування, будівництва та 

реконструкції об"єктів

об'єктів 1 1

Будівництво та регіональний розвиток

Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства, в тому числі:

Оновлення матеріально-технічної бази 

комунальних підприємств у фінансовий 

лізинг, в тому числі:

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

Реалізація державних та місцевих житлових програм 

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

Головний розпорядник бюджетних коштів - районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району 

Придбання житла для окремих категорій 

населення, 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:

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства, в тому числі:

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської 

ради
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забезпечення проектування, будівництва та 

реконструкції об"єктів

об'єктів 2 2

внески у статутні капітали комунальних  

підприємств міста (придбання спеціальної 

техніки)

підприємств 3 2 1

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

підприємств 1 1

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

Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста 

Запоріжжя» Запорізької міської ради 

підприємств 1 1

Участь у програмі фінансування 

Міністерства Закордонних Справ Франції

залучення інвестицій у житлово-комунальне 

господарство міста

підприємств 2 2

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання, в тому числі:

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Інші заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю, в тому числі:

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

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

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

Головний розпорядник бюджетних коштів - районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району  

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства, в тому числі:

1 1підприємств
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Надання фінансової допомоги 

комунальним підприємствам  на 

поповнення обігових коштів для 

забезпечення стабільної роботи 

підприємств 

поповнення обігових коштів комунальних 

підприємств

підприємств 2 2

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування, 

капітальний ремонт приміщень, в тому 

числі:

придбання комп'ютерної техніки та інших предметів 

довгострокового користування

од. 8 6 2

виконання доручень депутатів Запорізької 

обласної ради

од. 317 133 184

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного 

бюджету 

од. 317 133 184

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

Виконання інших завдань та заходів

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

Виконання доручень депутатів 

Запорізької обласної ради


