
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про подання проєкту рішення «Про внесення змін до Програми розвитку та 
утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 
роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 № 4 (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 проєкт 

рішення міської ради «Про внесення змін до Програми розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та 

доповненнями)» (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

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

 

 
Міський голова          В.В. Буряк 



                                                              

           Проєкт   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального 
господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської 
ради від 20.12.2017 № 4 (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 та утримання житлово-

комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 № 4 (зі змінами та доповненнями). 

2. Додатки до Програми викласти в новій редакції (додаються). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на 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  з управління 
житлово-комунальним  
господарством  
Запорізької міської ради  
 
Директор департаменту  
з управління житлово-комунальним  
господарством міської ради                С.Я. Польовий 
 
 



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

внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального 
господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської 

ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)» 
 

Департаментом з управління житлово-комунальним господарством 

Запорізької міської ради на розгляд сесії міської ради виносяться зміни до 

діючої «Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства 

м. Запоріжжя на 2018-2022 роки», а саме: 

1. По заходам головним розпорядником по яким виступає департамент з 

управління житлово-комунальним господарством міської ради: 

1.1. По загальному фонду зменшити фінансування на загальну суму 

3 732,503 тис.грн., в тому числі по забезпеченню діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства на придбання товарно-матеріальних цінностей в 

сумі 3 400,740 тис.грн.; 

1.2. По спеціальному фонду зменшити фінансування в розмірі 37 961,935 

тис.грн. по наступним напрямкам: 

- видатки на проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт, 

направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду та 

капітальний ремонт транзитних трубопроводів зменшити в загальній сумі                

22 349,484 тис.грн.; 

- видатки на проведення моніторингу за деформаціями та 

інструментальне обстеження по деформації житлових будинків зменшити в 

сумі 800,000 тис.грн.; 

- по заходам з будівництва та реконструкції об'єктів житлово-

комунального господарства зменшити видатки в сумі 14 812,451 тис.грн.; 

1.3. По розділу «Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства» зменшити видатки в розмірі 4 500,000 тис.грн. на 

проведення капітальних ремонтів та робіт, пов'язаних з виконанням заходів з 

енергозбереження, поліпшення теплозахисних та енергозберігаючих 

характеристик та житлового фонду м.Запоріжжя за рахунок іншої субвенції з 

обласного бюджету на виконання рішення Запорізької обласної ради від 

03.04.2020 № 40 «По внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 

12.12.2019 № 141 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами та 

доповненнями) на реалізацію заходів «Програми з підвищення рівня 

енергоефективності Запорізької області на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішенням обласної ради від 31.05.2016 № 6 (зі змінами)»; 

1.4. По розділу «Виконання інших завдань та заходів» необхідно 

збільшити фінансування в сумі 1219,570 тис.грн. по напрямку «виконання 

доручень депутатів Запорізької обласної ради». 

2. По заходам, де головними розпорядниками бюджетних коштів 

виступають районні адміністрації Запорізької міської ради, зменшити видатки в 

загальній сумі  11 014,299 тис.грн.  

 
Директор департаменту  
з управління житлово- 
комунальним господарством  
Запорізької міської ради                 С.Я. Польовий 



2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711 507,267 379 854,465 175 753,752 155 899,050 0,000 0,000

комплекс ремонтно-будівельних робіт, 

направлених на поліпшення 

експлуатаційних показників житлового 

фонду

446 702,336 221 254,465 117 069,012 108 378,859

моніторинг за деформаціями та 

інструментальне обстеження по 

деформації житлових будинків

2 702,409 2 702,409

комплекс ремонтно-будівельних робіт, 

направлених на поліпшення 

експлуатаційних показників житлового 

фонду об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків

115 547,290 112 047,290 3 002,522 3 500,000

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

Експлуатація та 

технічне 

обслуговування 

житлового фонду, в 

тому числі:

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

до Програми розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства 

м.Запоріжжя на 2018-2022 роки

Найменування заходу
Найменування 

завдання

Додаток 1

за роками

Всього

Головний розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

                                №

Завдання і заходи

Прогнозні обсяги, тис.грнДжерела 

фінансування 

(бюджет міста, 

державний, 

обласний 

бюджети, інші)

бюджет міста



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в т.ч. за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

державний 

бюджет/обласний 

бюджет/бюджет 

міста

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

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з 

обласного бюджету 

6 500,000 3 000,000 3 500,000

співфінансування комплексу ремонтно-

будівельних робіт, направлених на 

поліпшення експлуатаційних 

показників  багатоквартирних будинків 

житлового фонду

бюджет міста 143 552,710 46 552,710 55 682,218 41 317,782

бюджет міста 5 094,948 250,000 3 140,596 1 704,352 0,000 0,000

забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової 

енергії

3 390,596 250,000 3 140,596

капітальний ремонт транзитних 

трубопроводів

656,100 656,100

розробка схеми теплопостачання міста 

Запоріжжя на 2020-2030 роки

1 048,252 0,000 1 048,252

бюджет міста 12 939,426 913,161 6 617,718 5 408,547 0,000 0,000

забезпечення  діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

12 118,868 775,036 6 433,503 4 910,329

придбання пожежних гідрантів 322,340 138,125 184,215

розроблення та затвердження норм 

питного (холодного та гарячого) 

водопостачання міста Запоріжжя

498,218 0,000 498,218

24 540,642 0,000 0,000 24 540,642 0,000 0,000

реконструкція контейнерних 

майданчиків для твердих побутових 

відходів та їх роздільного збору в 

Вознесенівському районі

бюджет міста 3 025,966 3 025,966

реконструкція контейнерних 

майданчиків для твердих побутових 

відходів та їх роздільного збору в 

Олександрівському районі

3 025,966 3 025,966

реконструкція контейнерних 

майданчиків для твердих побутових 

відходів та їх роздільного збору в 

Шевченківському районі

7 410,403 7 410,403

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

Забезпечення діяльності 

з виробництва, 

транспортування, 

постачання теплової 

енергії, в тому числі:

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

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

Забезпечення збору та 

вивезення сміття і 

відходів, в тому числі:
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реконструкція контейнерних 

майданчиків для твердих побутових 

відходів та їх роздільного збору в 

Заводському районі

2 902,341 2 902,341

реконструкція контейнерних 

майданчиків для твердих побутових 

відходів та їх роздільного збору в 

Комунарському районі

3 025,966 3 025,966

придбання контейнерів під 

великогабаритні та ремонтні відходи

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради, Запорізьке 

комунальне 

автотранспортне 

підприємство 082801 

«Комунсантрансекологія» 

бюджет міста 5 150,000 5 150,000

бюджет міста 152 528,807 39 828,472 35 384,964 77 315,371 0,000 0,000

модернізація, заміна, капітальний 

ремонт ліфтів

149 739,418 39 540,312 34 557,345 75 641,761

експертне обстеження ліфтів 2 049,123 79,200 460,723 1 509,200

періодичний (черговий) технічний 

огляд ліфтів

572,370 208,960 199,000 164,410

отримання сертифікату, що засвідчує 

відповідність закінченого будівництва 

та підтверджує його готовність до 

експлуатації

167,896 0,000 167,896

бюджет міста 6 248,684 5 566,532 682,152 0,000 0,000 0,000

оснащення інженерних вводів 

багатоквартирних будинків засобами 

обліку теплової енергії

6 248,684 5 566,532 682,152

Забезпечення надійної 

та безперебійної 

експлуатації ліфтів, в 

тому числі:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

Впровадження засобів 

обліку витрат та 

регулювання 

споживання води та 

теплової енергії, в тому 

числі:
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бюджет міста 35 006,696 28 293,609 3 203,237 3 509,850 0,000 0,000

забезпечення безперебійного 

функціонування архітектурно-

декоративного обладнання на баштах 

житлових будинків по пр. Соборному, 

153, 171а, 175, 214, 220, бул. 

Шевченка,24, вул.Моторобудівників,64

3 204,024 918,057 986,602 1 299,365

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

24 856,260 21 549,603 1 796,405 1 510,252

в т.ч. прибирання снігу та посипання 

території протиожеледними 

засобами

5 245,887 1 939,230 1 796,405 1 510,252

виготовлення технічної документації на 

житлові будинки, ліфти

316,719 133,072 111,217 72,430

виготовлення технічної документації на 

нежитлові будинки та проєктів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок

45,055 45,055

виготовлення та встановлення 

інформаційних знаків, табличок з 

позначенням будинків та вулиць міста 

238,680 18,900 20,780 199,000

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 за 

адресами: вул.Ситова, 11, 

бул.Центральний, 3, Портова, 10

887,425 265,444 238,233 383,748

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

Інша діяльність, 

пов’язана з 

експлуатацією об’єктів 

житлово-комунального 

господарства, в тому 

числі:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

220 949,673 48 386,262 82 412,746 90 150,665 0,000 0,000

32 460,168 6 143,856 12 947,107 13 369,205 0,000 0,000

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

18 821,724 6 143,856 5 489,513 7 188,355

утримання внутрішньоквартальних 

територій

13 422,244 0,000 7 241,394 6 180,850

проведення незалежної оцінки 

кабельної мережі

1,200 1,200

проведення капітального ремонту 

кабельної мережі 

215,000 215,000

31 140,660 6 875,726 11 072,021 13 192,913 0,000 0,000

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

21 150,682 6 822,473 7 088,372 7 239,837

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

311,242 53,253 147,211 110,778

утримання внутрішньоквартальних 

територій

9 286,607 0,000 3 836,438 5 450,169

реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету 

392,129 392,129

32 776,854 6 449,422 12 945,108 13 382,324 0,000 0,000

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

21 128,323 6 424,290 6 590,730 8 113,303

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

99,446 25,132 74,314

утримання внутрішньоквартальних 

територій

10 568,920 0,000 6 280,064 4 288,856

реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету 

980,165 980,165

24 319,679 6 170,798 9 383,636 8 765,245 0,000 0,000

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

17 027,496 6 132,804 5 233,490 5 661,202

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

105,210 37,994 67,216

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Дніпровському району

Інша діяльність, 

пов’язана з 

експлуатацією об’єктів 

житлово-комунального 

господарства, в тому 

числі:

бюджет містарайонна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Хортицькому району

бюджет містарайонна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району 

бюджет міста

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району

бюджет міста



6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

утримання внутрішньоквартальних 

територій

6 932,822 0,000 4 082,930 2 849,892

реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету 

254,151 254,151

45 772,591 10 167,179 17 470,630 18 134,782 0,000 0,000

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

33 272,372 10 031,986 11 565,616 11 674,770

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

508,054 135,193 177,631 195,230

утримання внутрішньоквартальних 

територій

10 569,593 0,000 5 727,383 4 842,210

реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету 

1 422,572 1 422,572

25 786,676 6 508,474 9 617,989 9 660,213 0,000 0,000

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

16 604,206 6 508,474 5 384,255 4 711,477

утримання внутрішньоквартальних 

територій

9 182,470 0,000 4 233,734 4 948,736

28 693,045 6 070,807 8 976,255 13 645,983 0,000 0,000

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

17 126,860 6 037,467 5 447,350 5 642,043

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

241,951 33,340 100,801 107,810

утримання внутрішньоквартальних 

територій

7 489,121 0,000 3 428,104 4 061,017

капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів

2 836,413 2 836,413

реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету 

998,700 998,700

бюджет міста

Забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Комунарському району

бюджет міста

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Заводському району

бюджет міста

бюджет міста
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1 454 754,350 357 200,000 624 400,000 473 154,350 0,000 0,000

поповнення обігових коштів для 

забезпечення функціонування 

комунальних підприємств міста

1 445 254,350 347 700,000 624 400,000 473 154,350

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

63 093,465 0,000 8 243,932 27 001,055 15 531,132 12 317,346

придбання для комунальних 

підприємств автомобільної та 

спеціальної техніки у фінансовий 

лізинг, в тому числі:

63 093,465 8 243,932 27 001,055 15 531,132 12 317,346

Комунальне підприємство 

"Водоканал"
30 962,443 8 243,932 9 676,037 7 294,080 5 748,394

Концерн "Міські теплові мережі" 32 131,022 0,000 17 325,018 8 237,052 6 568,952

12 648,610 9 113,610 2 235,000 1 300,000 0,000 0,000

забезпечення придбання житла для 

окремих категорій населення 

відповідно до законодавства

12 648,610 9 113,610 2 235,000 1 300,000

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

7 211,219 7 211,219 0,000 0,000 0,000 0,000

будівництво житла 3 257,779 3 257,779

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

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

бюджет міста

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

обласний 

бюджет/бюджет 

міста

державний бюджет
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:

Придбання житла для 

окремих категорій 

населення, в тому 

числі:
департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

Реалізація державних та місцевих житлових програм 

Забезпечення 

функціонування 

комунальних 

підприємств міста, що 

надають житлово-

комунальні послуги, в 

тому числі:

Оновлення матеріально-

технічної бази 

комунальних 

підприємств, в тому 

числі:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

бюджет міста
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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 0,000 0,000

отримання сертифікату, що засвідчує 

відповідність закінченого будівництва 

та підтверджує його готовність до 

експлуатації

8,837 8,837

69 399,540 18 413,119 22 856,219 28 130,202 0,000 0,000

спорудження нових об'єктів, 

реконструкція, розширення, добудова, 

реставрація об'єктів, виконання 

монтажних робіт 

69 399,540 18 413,119 22 856,219 28 130,202

бюджет міста 534,567 0,000 217,339 317,228 0,000 0,000

забезпечення проектування, 

будівництва та реконструкції об"єктів

534,567 217,339 317,228

бюджет міста 2 008,565 0,000 771,500 1 237,065 0,000 0,000

забезпечення проектування, 

будівництва та реконструкції об"єктів

2 008,565 771,500 1 237,065

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

бюджет міста

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району 

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

бюджет міста

Будівництво та регіональний розвиток

Інша діяльність у сфері 

житлово-комунального 

господарства, в тому 

числі:

Будівництво об'єктів 

житлово-комунального 

господарства, в тому 

числі:

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

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:
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бюджет міста 406,966 0,000 0,000 406,966 0,000 0,000

забезпечення проектування, 

будівництва та реконструкції об"єктів

406,966 406,966

11 501,675 9 991,675 1 510,000 0,000 0,000 0,000

внески у статутні капітали 

комунальних  підприємств міста 

(придбання спеціальної техніки), в 

тому числі:

11 501,675 9 991,675 1 510,000

Комунальне підприємство 

"Запоріжремсервіс" ЗМР

351,675 351,675

Комунальне підприємство 

"Водоканал"

9 640,000 9 640,000

Концерн "Міські теплові мережі" 1 510,000 0,000 1 510,000

380,000 380,000 0,000 0,000 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

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:

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківського району

бюджет міста

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання



10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

435,985 0,000 435,985

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

2 227,711 0,000 2 227,711

923,340 0,000 923,340 0,000 0,000 0,000

Комунальне підприємство 

"Водоканал"

власні кошти 

підприємства

461,670** 0,000 461,670**

Концерн "Міські теплові 

мережі"

власні кошти 

підприємства

461,670** 0,000 461,670**

бюджет міста 2 348,462 0,000 2 348,462 0,000 0,000 0,000

поповнення обігових коштів 

комунальних підприємств, в тому 

числі:

2 348,462 0,000 2 348,462

Надання фінансової 

допомоги комунальним 

підприємствам  на 

поповнення обігових 

коштів для 

забезпечення стабільної 

роботи підприємств 

Комунальному підприємству «Водоканал»  

та Концерну «Міські теплові мережі» 

подати спільно з акціонерним товариством 

спрощеного типу «БЕТЕН ЕНЖЕНЬЄРІ» 

заявки на участь у програмі фінансування  

Міністерства Закордонних Справ Франції 

відповідно до підписаного 27.05.2019 

меморандуму про співпрацю

Участь у програмі 

фінансування 

Міністерства 

Закордонних Справ 

Франції

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

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

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 

департамент економічного 

розвитку Запорізької 

міської ради

Прибуток, 

отриманий від 

справляння плати за 

тимчасове 

користування 

місцями 

розташування 

рекламних засобів
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Комунальне підприємство «Інститут 

розвитку міста Запоріжжя» 

Запорізької міської ради 

298,462 0,000 298,462

Комунальне підприємство 

«Управління капітального 

будівництва"

2 050,000 0,000 2 050,000

124,328 67,028 57,300 0,000 0,000 0,000

придбання комп'ютерної техніки та 

інших предметів довгострокового 

користування

124,328 67,028 57,300

12 780,448 4 094,419 6 263,119 2 422,910 0,000 0,000

виконання доручень депутатів 

Запорізької обласної ради

12 780,448 4 094,419 6 263,119 2 422,910

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з 

обласного бюджету 

12 780,448 4 094,419 6 263,119 2 422,910

Всього по Програмі 2 805 637,175 909 183,571 976 106,873 892 498,253 15 531,132 12 317,346

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

** прогнозні обсяги розраховано за курсом євро (27,98 грн.) станом на 22.08.2019

Виконання доручень 

депутатів Запорізької 

обласної ради

Надання фінансової 

допомоги комунальним 

підприємствам  на 

поповнення обігових 

коштів для 

забезпечення стабільної 

роботи підприємств 

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

Секретар міської ради

департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством Запорізької 

міської ради

бюджет міста

*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 бюджет

Р.О. Пидорич

Придбання обладнання 

і предметів 

довгострокового 

користування, 

капітальний ремонт 

приміщень, в тому 

числі:

департамент економічного 

розвитку Запорізької 

міської ради



                           № 

Додаток 2

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Бюджет міста, всього 2 763 142,986 882 877,933 965 841,232 886 575,343 15 531,132 12 317,346

в тому числі:

власні надходження бюджетних установ

Державний бюджет 17 211,219 17 211,219 2,522

Обласний бюджет 25 280,448 9 094,419 10 263,119 5 922,910

Інші джерела** 923,340* 923,340*

Усього 2 805 637,175 909 183,571 976 106,873 892 498,253 15 531,132 12 317,346

* прогнозні обсяги розраховано за курсом євро (27,98 грн.) станом на 22.08.2019

** Власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг 

фінансування, 

всього

За роками виконання

до Програми розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства                 

м. Запоріжжя на 2018-2022 роки



Рішення міської ради

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

моніторинг за деформаціями та 

інструментальне обстеження по 

деформації житлових будинків

об'єктів 82

комплекс ремонтно-будівельних робіт, 

направлених на поліпшення 

експлуатаційних показників житлового 

фонду об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків

будинок 166 133 44 41

ЗАТВЕРДЖЕНО

              №

усього

Очікувані результати

Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду, 

в тому числі:

Додаток 3

у тому числі за роками
Найменування показників виконання 

завдання

виконання Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки

Значення показників

Найменування завдання/заходу

до Програми розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства 

м.Запоріжжя на 2018-2022 роки

Одиниця 

виміру

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 74 33 41

співфінансування комплексу ремонтно-

будівельних робіт, направлених на 

поліпшення експлуатаційних показників  

багатоквартирних будинків житлового 

фонду

будинок 235 86 99 50

Забезпечення діяльності з 

виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії, в 

тому числі:

забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової 

енергії

підприєм

ств

1 1 1 1

капітальний ремонт транзитних 

трубопроводів

об'єктів 65 24 18 23

розробка схеми теплопостачання міста 

Запоріжжя на 2020-2030 роки

послуги 1 1

забезпечення  діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

підприєм

ств

1 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 1 1

Забезпечення збору та вивезення 

сміття і відходів

реконструкція контейнерних 

майданчиків для твердих побутових 

відходів та їх роздільного збору в 

Вознесенівському районі

тис.од. 0,049 0,049

реконструкція контейнерних 

майданчиків для твердих побутових 

відходів та їх роздільного збору в 

Олександрівському районі

тис.од. 0,049 0,049

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

реконструкція контейнерних 

майданчиків для твердих побутових 

відходів та їх роздільного збору в 

Шевченківському районі

тис.од. 0,120 0,120

реконструкція контейнерних 

майданчиків для твердих побутових 

відходів та їх роздільного збору в 

Заводському районі

тис.од. 0,047 0,047

реконструкція контейнерних 

майданчиків для твердих побутових 

відходів та їх роздільного збору в 

Комунарському районі

тис.од. 0,049 0,049

придбання контейнерів під 

великогабаритні та ремонтні відходи

тис.од. 0,103 0,103

модернізація, заміна, капітальний 

ремонт ліфтів

тис.од. 0,467 0,166 0,107 0,194

експертне обстеження ліфтів тис.од. 0,395 0,022 0,088 0,285

періодичний (черговий) технічний огляд 

ліфтів

тис.од. 0,814 0,361 0,248 0,205

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

Впровадження засобів обліку 

витрат та регулювання 

споживання води та теплової 

енергії, в тому числі:

Забезпечення надійної та 

безперебійної експлуатації ліфтів, 

в тому числі:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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. 10 436,885 3 102,018 3 152,568 4 182,299

в т.ч. прибирання снігу та посипання 

території протиожеледними засобами

тис.кв.м. 10 053,965 2 719,098 3 152,568 4 182,299

виготовлення технічної документації на 

житлові будинки, ліфти

тис.од. 0,127 0,073 0,043 0,011

виготовлення технічної документації на 

нежитлові будинки та проєктів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок

тис.од. 0,004 0,004

виготовлення та встановлення 

інформаційних знаків, табличок з 

позначенням будинків та вулиць міста 

тис.од. 0,162 0,030 0,018 0,114

виконання робіт по перегляду норм на 

послугу з вивезення великогабаритних 

відходів

послуги 1 1

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, 

Портова, 10

об'єктів 4 1 2 1

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

тис.кв.м. 19,888 19,888 12,876 12,664

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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

площа утримання 

внутрішньоквартальних територій

тис.кв.м. 497,120 497,120 497,120

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. 48,102 21,716 14,341 12,045

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

послуги 3 1 1 1

площа утримання 

внутрішньоквартальних територій

тис.кв.м. 677,039 677,039 677,039

реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету 

проєктів 1 1

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

тис.кв.м. 19,850 19,850 14,313 13,204

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

послуги 2 1 1

площа утримання 

внутрішньоквартальних територій

тис.кв.м. 368,187 368,187 368,187

реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету 

проєктів 2 2

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

тис.кв.м. 33,876 16,508 8,703 8,665

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

послуги 2 1 1

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

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

Головний розпорядник бюджетних коштів - районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

площа утримання 

внутрішньоквартальних територій

тис.кв.м. 190,412 190,412 190,412

реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету 

проєктів 1 1

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

тис.кв.м. 64,067 28,100 18,967 17,000

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

послуги 3 1 1 1

площа утримання 

внутрішньоквартальних територій

тис.кв.м. 503,712 503,712 503,712

реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету 

проєктів 2 2

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

тис.кв.м. 35,538 18,167 10,404 6,967

площа утримання 

внутрішньоквартальних територій

тис.кв.м. 218,686 218,686 218,686

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

тис.кв.м. 41,092 19,960 12,392 8,740

технічний нагляд з поточного ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних 

проїздів

послуги 3 1 1 1

площа утримання 

внутрішньоквартальних територій

тис.кв.м. 621,515 621,515 621,515

капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів

об'єктів 2 2

реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету 

проєктів 1 1

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

Забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги

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

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

забезпечення функціонування 

комунальних підприємств міста

підприєм

ств

11 3 4 4

поповнення обігових коштів для 

забезпечення погашення заборгованості 

перед державним бюджетом по 

нарахованим житловим субсидіям на 

оплату житлово-комунальних послуг

підприєм

ств

1 1

придбання для комунальних 

підприємств автомобільної та 

спеціальної техніки у фінансовий 

лізинг, в тому числі:

підприєм

ств

2 2 2 2 2

Комунальне підприємство "Водоканал"

кількість нової автотранспортної та 

спеціалізованої техніки, що планується 

придбати у фінансовий лізинг
од. 19 19 19

відсоток погашення зобов"язань за 

договором фінансового лізингу, 

укладеного у 2019 році

% 100 26,6 57,9 81,4 100

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 53,9 79,6 100

забезпечення придбання житла для 

окремих категорій населення відповідно 

до законодавства

од. 21 15 4 2

Оновлення матеріально-технічної 

бази комунальних підприємств у 

фінансовий лізинг, в тому числі:

Реалізація державних та місцевих житлових програм 

Придбання житла для окремих 

категорій населення, в тому числі:

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

Забезпечення функціонування 

комунальних підприємств міста, 

що надають житлово-комунальні 

послуги, в тому числі:
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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

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства, в 

тому числі:

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

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

Будівництво та регіональний розвиток

Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства, в 

тому числі:

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

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:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

спорудження нових об'єктів, 

реконструкція, розширення, добудова, 

реставрація об'єктів, виконання 

монтажних робіт 

об'єктів 45 18 13 14

забезпечення проектування, 

будівництва та реконструкції об"єктів

об'єктів 2 1 1

забезпечення проектування, 

будівництва та реконструкції об"єктів

об'єктів 4 2 2

забезпечення проектування, 

будівництва та реконструкції об"єктів

об'єктів 3 3

Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання, в тому 

числі:

внески у статутні капітали комунальних  

підприємств міста (придбання 

спеціальної техніки)

підприєм

ств

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

підприєм

ств

1 1

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

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства, в 

тому числі:

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

Інші заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю, в тому 

числі:

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Головний розпорядник бюджетних коштів - районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківського району  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 

підприєм

ств

1 1

Участь у програмі фінансування 

Міністерства Закордонних Справ 

Франції

залучення інвестицій у житлово-

комунальне господарство міста

підприєм

ств

2 2

Надання фінансової допомоги 

комунальним підприємствам  на 

поповнення обігових коштів для 

забезпечення стабільної роботи 

підприємств 

поповнення обігових коштів 

комунальних підприємств

підприєм

ств

2 2

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування, 

капітальний ремонт приміщень, в 

тому числі:

придбання комп'ютерної техніки та 

інших предметів довгострокового 

користування

од. 9 6 3

виконання доручень депутатів 

Запорізької обласної ради

од. 387 133 191 63

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з 

обласного бюджету 

од. 387 133 191 63

Секретар міської ради

Виконання інших завдань та заходів

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

дозволити  комунальному підприємству 

«Інститут розвитку міста Запоріжжя» 

1 1підприєм

ств

Комунальному підприємству 

«Запорізьке міське інвестиційне 

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

Виконання доручень депутатів 

Запорізької обласної ради


