
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про подання проекту рішення міської ради Про внесення змін до Міської 
цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора 
міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
27.06.2018 №32 (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 Міської цільової Програми 

відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.06.2018 №32» (зі 

змінами та доповненнями) (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

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

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Гординського В.Г.  

 

 

 
Міський голова          В.В. Буряк 



  

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

подання проекту рішення «Про внесення змін до Міської цільової Програми 
відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя 

на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.06.2018 №32» 
(зі змінами та доповненнями) 

 

 

У зв’язку з виникненням економії коштів після виконання робіт, 

надаються зміни до діючої Програми: 

 

№ 

з/п 
Найменування об’єкту 

Планові 

видатки 

на 2020 

рік, 

тис.грн. 

Пропозиції 

щодо 

перероз-

поділу, 

тис.грн. 

Планові 

видатки 

на 2020 

рік з 

урахуван-

ням змін, 

тис.грн. 

Пояснення 

1 

Нове будівництво 

зовнішнього освітлення 

по пров. Дарницький у м. 

Запоріжжі  

180,275 -46,579 133,696 

Економія коштів 

згідно актів 

виконаних робіт. 

 Разом:  -46,579   

 

 

Заступник директора департаменту 

інфраструктури та благоустрою  

  Запорізької міської ради                                                                М.Г.Байло 

 



 Проект 

   

   

   

   

 

    Проект 

 
 
Про внесення змін до Міської цільової Програми відновлення інфраструктури 
території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 27.06.2018 №32 (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 Міської цільової Програми відновлення 

інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.06.2018 №32, виклавши 

додатки 8, 9, 10 у новій редакції (додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

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

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гординського В.Г. 

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 
 
 
Заступник директора департаменту  
інфраструктури та благоустрою  
Запорізької міської ради                          М.Г.Байло 
 



2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

9 621,321 5 190,787 4 430,534

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів

9 621,32 5 190,787 4 430,534

ЗАТВЕРДЖЕНО

      Рішення міської ради

           ______________ №____

Додаток 8

До Міської цільової Програми 

відновлення інфраструктури 

території приватного сектора 

міста Запоріжжя на 2018-2020 

роки

Завдання і заходи
з виконання Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 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

Будівництво об'єктів комунального господарства

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

Будівництво об'єктів 

комунального господарства, 

в тому числі:

бюджет міста



2

1,060 1,060

капітальний ремонт об'єктів 

зовнішнього освітлення

1,060 1,060

27 505,246 11 505,246 16 000,000

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

13 505,246 11 505,246 2 000,000

районна адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Шевченківському 

району

5 456,509 0,000 5 456,509

районна адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Олександрівському 

району

792,977 0,000 792,977

районна адміністрація 

Запорізької міської 

ради по Заводському 

району

3 153,677 0,000 3 153,677

районна адміністрація 

Запорізької міської 

ради по Дніпровському 

району

3 263,623 0,000 3 263,623

районна адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Комунарському району

1 218,593 0,000 1 218,593

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

Організація благоустрою міста

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет містаКапітальний ремонт об'єктів 

благоустрою, в тому числі:

поточний ремонт доріг 

приватного сектору

Поточний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в 

тому числі:

бюджет міста



3

районна адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Вознесенівському 

району

114,621 0,000 114,621

1,398 0,000 1,398

послуги з проведення технічної 

інвентаризації

1,398 1,398

15 781,900 9 238,291 6 543,609

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів дорожньої 

інфраструктури

2 291,337 2 266,320 25,017

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури

6 543,003 4 540,922 2 002,081

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів дорожньої 

інфраструктури

4 263,256 663,256 3 600,000

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури

2 684,304 1 767,793 916,511

37,000 0,000 37,000

виконання доручень депутатів 

обласної ради

37,000 0,000 37,000

Всього по програмі 52 947,925 25 935,384 27 012,541

поточний ремонт доріг 

приватного сектору

Поточний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в 

тому числі:

Р.О. ПидоричСекретар міської ради

районна адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Комунарському району

районна адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Шевченківському 

району

Будівництво, реконструкція 

та капітальний ремонт 

об’єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому 

числі:

бюджет міста

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

Виконання доручень депутатів обласної ради

районна адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Шевченківському 

району

Виконання доручень 

депутатів обласної ради

Проведення технічної 

інвентаризації об'єктів 

дорожньої інфраструктури:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

______________ №____

2019 2020

1 2 3 4

Бюджет міста, всього 52 910,925 25 935,384 26 975,541

в тому числі:

власні надходження бюджетних установ 0,000 0,000 0,000

Державний бюджет 0,000 0,000 0,000

Обласний бюджет 37,000 0,000 37,000

Інші джерела 0,000 0,000 0,000
Усього 52 947,925 25 935,384 27 012,541

Секретар міської ради

До Міської цільової 

Програми відновлення 

інфраструктури території 

приватного сектора міста 

Запоріжжя на 2018-2020 роки

Додаток 9

                Р.О. Пидорич

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 

роки

Обсяг фінансування, всього
За роками виконання



2019 2020

1 2 3 4 5 6

забезпечення  проектування, будівництва та реконструкції 

об'єктів

об'єктів 34 16 18

капітальний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення од 1 1

поточний ремонт доріг приватного сектору тис.кв.м. 30,59 25,64 4,950

Рішення міської ради

 ______________ №____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Будівництво об'єктів комунального господарства

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

Поточний ремонт об’єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому числі:

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

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

Організація благоустрою міста

Будівництво об'єктів комунального 

господарства, в тому числі:

Додаток 10

До Міської цільової Програми 

відновлення інфраструктури 

території приватного сектора 

міста Запоріжжя на 2018-2020 

роки

Очікувані результати

Найменування завдання Найменування показників виконання завдання
Одиниця 

виміру

Значення показників

усього
у тому числі за роками

з виконання Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки

Капітальний ремонт об'єктів 

благоустрою, в тому числі:

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



2

послуги з проведення технічної інвентаризації
од.

1 1

забезпечення  проектування, будівництва та реконструкції 

об'єктів дорожньої інфраструктури
од.

2 1 1

капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури од. 6 4 2

поточний ремонт доріг приватного сектору тис.кв.м. 12,495 12,495

поточний ремонт доріг приватного сектору тис.кв.м. 2,594 2,594

поточний ремонт доріг приватного сектору тис.кв.м. 5,410 5,410

поточний ремонт доріг приватного сектору тис.кв.м. 5,483 5,483

поточний ремонт доріг приватного сектору тис.кв.м. 1,733 1,733

поточний ремонт доріг приватного сектору тис.кв.м. 0,409 0,409

забезпечення  проектування, будівництва та реконструкції 

об'єктів дорожньої інфраструктури од.

2 1 1

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

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в тому 

числі:

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в тому 

числі:

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

Поточний ремонт об’єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому числі:

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

Поточний ремонт об’єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому числі:

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

Поточний ремонт об’єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому числі:

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

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

Поточний ремонт об’єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому числі:

Поточний ремонт об’єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому числі:

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

Поточний ремонт об’єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому числі:

Проведення технічної інвентаризації 

об'єктів дорожньої інфраструктури:
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капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури од. 4 2 2

виконання доручень депутатів обласної ради захід 1 1

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

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

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в тому 

числі:

Виконання доручень депутатів обласної ради

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

Виконання доручень депутатів 

обласної ради


