
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

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

Будівництво об'єктів комунального господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

30.10.2019 №10

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

Головний розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавці

Джерела фінансування 

(бюджет міста, 

державний, обласний 

бюджети, інші)

Прогнозні обсяги, тис.грн

Всього
за роками
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722 776,678 56 433,707 338 687,677 327 655,294

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів

722 776,678 56 433,707 338 687,677 327 655,294

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

455 468,991 144 019,752 151 926,458 159 522,781

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

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, 

в тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради
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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 10 201,369 3 223,385 3 403,895 3 574,089

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

2 975,148 2 975,148

розробка схеми організації 

дорожнього руху

2 975,148 2 975,148

142 021,501 44 875,348 47 388,367 49 757,786

освітлення міста 128 930,626 40 738,949 43 020,330 45 171,347

енергопостачання засобів 

регулювання дорожнього руху 

5 188,243 1 639,359 1 731,163 1 817,721

енергопостачання об'єктів 

благоустрою (парків, пляжів, 

фонтанів, туалетів)

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

Утримання та поточний 

ремонт об'єктів 

благоустрою, в тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста

Розробка схеми організації 

дорожнього руху, 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
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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

9 448,565 9 448,565

встановлення засобів 

регулювання дорожнього руху

1 172,776 1 172,776

відновлення світлової перетяжки 

в парку Перемоги

70,349 70,349

капітальний ремонт фонтану 1 100,000 1 100,000

розчищення та планування 

території

670,000 670,000

капітальний ремонт світлофорних 

об'єктів

3 432,985 3 432,985

капітальний ремонт об'єктів 

зовнішнього освітлення

2 802,455 2 802,455

влаштування посадкового 

майданчику на зупинці 

громадського транспорту

200,000 200,000

в т.ч. за рахунок коштів іншої 

субвенції

200,000 200,000

473 997,194 149 771,611 158 158,821 166 066,762

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

експлуатація та утримання мостів 13 713,775 4 333,220 4 575,880 4 804,674

422 867,283 133 675,994 141 068,922 148 122,368

поточний ремонт доріг 422 779,283 133 587,994 141 068,922 148 122,368

поточний ремонт тротуарів 88,000 88,000

206,380 206,380

проведення технічної 

інвентаризації об'єктів 

дорожнього господарства

10,000 10,000

паспортизація мостів 196,380 196,380

345 845,975 90 162,920 255 683,055 0,000

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

Утримання об'єктів 

дорожньої інфраструктури, в 

тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

Водопостачання та 

водовідведення об'єктів 

благоустрою, в тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста

бюджет міста

Будівництво, реконструкція 

та капітальний ремонт 

об’єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому 

числі:

Капітальний ремонт об'єктів 

благоустрою, в тому числі:

Поточний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в 

тому числі:

Проведення технічної 

інвентаризації та 

паспортизації, в тому числі:
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забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів дорожньої 

інфраструктури

182 280,066 80 856,975 101 423,091

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури

163 565,909 9 305,945 154 259,964

1 256,187 1 256,187

забезпечення збереження 

(охорони) об’єкту незавершеного 

будівництва

724,714 724,714

формування страхового фонду 

документації

42,428 42,428

отримання сертифікатів про 

готовність об'єкта до експлуатації

489,045 489,045

11 288,174 3 566,789 3 766,529 3 954,856

виконання робіт з монтажу та 

демонтажу міської новорічної 

ялинки, новорічних гірлянд  та 

інші заходи з підготовки, 

проведення та завершення 

святкування новорічних і 

різдвяних свят

6 860,549 2 167,767 2 289,162 2 403,620

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

4 427,625 1 399,022 1 477,367 1 551,236

Надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян

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

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

Інша діяльність у сфері комунального господарства

Будівництво, реконструкція 

та капітальний ремонт 

об’єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому 

числі:
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2 325,125 734,683 775,825 814,617

поховання померлих одиноких 

громадян, осіб без певного місця 

проживання, громадян, від 

поховання яких відмовилися 

рідні, знайдених невпізнаних 

трупів  

2 071,941 654,683 691,345 725,913

поховання померлих почесних 

громадян міста

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

Всього по програмі 2 603 508,328 649 225,060 1 097 910,850 856 372,418

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

49,350 49,350

Надання ритуальних послуг 

окремим категоріям 

громадян, в тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

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»


