
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про подання проекту рішення міської ради Про внесення змін до Програми 
розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 
2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.12.2019 №15 (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 2020-2022 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.12.2019 №15» (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 2020-2022 
роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.12.2019 №15» (зі змінами та 

доповненнями)  
 

 

Розділ «Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства» 
 

Надаються пропозиції щодо зменшення видатків по об’єктам 

зовнішнього освітлення, по яким виникла економія коштів, а саме: 
 

№ 

з/п 

Найменування 

заходу/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 

Будівництво мереж 

зовнішнього освітлення  

на внутрішньоквартальній 

території по 

вул.Перемоги,35,37,37а,39  

у м.Запоріжжі 

462,402 -44,981 417,421 

Економія коштів після 

розроблення проектно-

кошторисної 

документації. 

 Разом:  -44,981   

 

 

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 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 
міської ради від 18.12.2019 №15 (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 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 18.12.2019 року №15 (зі змінами та доповненнями), виклавши 

додатки 1.1, 1.2, 2, 3.1, 3.2 у 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 
 



2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

115 679,283 108 774,930 6 904,353 0,000

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів

102 593,888 95 689,535 6 904,353

в т.ч. за рахунок коштів іншої 

субвенії

170,000 170,000

капітальний ремонт об'єктів 

благоустрою 

4 640,000 4 640,000

капітальний ремонт світлофорних 

об'єктів

6 698,980 6 698,980

Будівництво об'єктів комунального господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

______________ №____

Додаток 1.1

До Програми розвитку 

інфраструктури та комплексного 

благоустрою міста Запоріжжя на 

2020-2022 роки

Завдання і заходи
з виконання Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 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

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет містаБудівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об'єктів 

комунального господарства, в 

тому числі:
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капітальний ремонт об'єктів 

зовнішнього освітлення

1 746,415 1 746,415

50 000,000 50 000,000

субвенція з місцевого бюджету 

обласному бюджету на 

співфінансування інвестиційного 

проекту «Реконструкція площі 

Фестивальної в м. Запоріжжі»

50 000,000 50 000,000

3 165,000 3 165,000 0,000 0,000

внески у статутні капітали 

комунальних  підприємств міста 

(придбання спеціальної техніки та 

обладнання), в тому числі:

3 165,000 3 165,000 0,000 0,000

Комунальне підприємство 

"Експлуатаційне лінійне управління 

автомобільних шляхів"

3 165,000 3 165,000

в т.ч. за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

3 165,000 3 165,000

542 667,653 175 549,752 178 820,215 188 297,686

утримання та поточний ремонт 

мереж зовнішнього освітлення 

(світлоточок)

121 547,171 38 342,702 40 528,236 42 676,233

утримання парків, скверів та 

поточний ремонт їх елементів 

50 409,832 15 902,050 16 808,467 17 699,316

утримання міських пляжів та 

поточний ремонт їх елементів

18 261,714 5 760,755 6 089,118 6 411,841

утримання та поточний ремонт 

фонтанів

21 595,939 6 812,554 7 200,870 7 582,516

догляд за зеленими насадженнями 204 599,527 64 542,010 68 220,905 71 836,613

обстеження та очистка дна акваторії 

Центрального і Правобережного 

пляжів

316,945 99,982 105,681 111,282

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

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста

Організація благоустрою міста

Утримання та поточний 

ремонт об'єктів благоустрою, в 

тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет містадепартамент 

фінансової та 

бюджетної політики 

Запорізької міської 

ради

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об'єктів 

комунального господарства, в 

тому числі:

бюджет міста
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очистка дна акваторії Центрального і 

Правобережного пляжів

316,295 99,777 105,464 111,054

забезпечення функціонування 

туалетів

21 415,299 6 755,570 7 140,637 7 519,091

перевезення експертних трупів 12 997,130 4 100,014 4 333,715 4 563,402

утримання міських кладовищ та 

поточний ремонт їх елементів 

34 005,047 10 727,073 11 338,516 11 939,458

поточний ремонт та технічне 

обслуговуваня засобів регулювання 

дорожнього руху

50 576,518 15 954,632 16 864,046 17 757,840

нанесення дорожньої розмітки 6 372,633 6 372,633

видалення несанкціонованих 

надписів типу «графіті» на об’єктах 

благоустрою (зафарбовування 

графіті)

253,602 80,000 84,560 89,042

152 668,027 48 159,942 50 905,059 53 603,027

освітлення міста (ел.енергія) 138 481,309 43 684,666 46 174,692 48 621,951

енергопостачання засобів 

регулювання дорожнього руху

5 957,950 1 879,467 1 986,597 2 091,886

енергопостачання об'єктів 

благоустрою (парків, пляжів, 

фонтанів, туалетів)

8 228,769 2 595,809 2 743,770 2 889,190

1 231,277 388,413 410,553 432,312

водопостачання та водовідведення 

об'єктів благоустрою (парків, 

пляжів, фонтанів, туалетів)

1 231,277 388,413 410,553 432,312

50,000 50,000

геологічно-розвідувальні роботи 50,000 50,000

2 500,000 2 500,000

розробка схеми органзіації 

дорожнього руху

2 500,000 2 500,000

Енергопостачання 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

бюджет міста

Водопостачання та 

водовідведення об'єктів 

благоустрою, в тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет містаГеологічно-розвідувальні 

роботи:

Утримання та поточний 

ремонт об'єктів благоустрою, в 

тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста
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84,510 84,510 0,000 0,000

встановлення малих архітектурних 

форм

84,510 84,510

250,000 250,000

демонтаж самовільно розміщеного 

об’єкта

250,000 250,000

710 752,054 341 848,484 179 690,000 189 213,570

експлуатація та утримання доріг 538 903,570 170 000,000 179 690,000 189 213,570

експлуатація та утримання мостів 15 663,194 4 941,038 5 222,677 5 499,479

поточний ремонт доріг 513 250,004 161 907,446 171 136,170 180 206,387

поточний ремонт тротуарів 15 850,105 5 000,000 5 285,000 5 565,105

55 740,632 48 113,132 7 627,500 0,000

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів дорожньої інфраструктури

9 259,429 9 259,429

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури

46 481,203 38 853,703 7 627,500

1 522,071 1 522,071

отримання сертифікатів про 

готовність об'єкту до експлуатації

502,780 502,780

формування страхового фонду 

документації

39,291 39,291

проведення будівельно-технічної 

експертизи

190,000 190,000

забезпечення збереження (охорони) 

об’єкту незавершеного будівництва

790,000 790,000

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

Демонтаж об'єктів 

благоустрою, в тому числі:

бюджет містаінспекція з 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в 

тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста

Утримання об'єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому числі:

Поточний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в 

тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста

Капітальний ремонт об'єктів 

благоустрою, в тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста

Інша діяльність у сфері комунального господарства

Інша діяльність у сфері 

комунального господарства, в 

тому числі:

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

бюджет міста
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14 106,169 4 449,866 4 703,508 4 952,794

виконання робіт з монтажу та 

демонтажу міської новорічної 

ялинки, новорічних гірлянд та інші 

заходи з підготовки, проведення та 

завершення святкування новорічних 

і різдвяних свят

8 920,930 2 814,155 2 974,562 3 132,214

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

5 185,238 1 635,711 1 728,947 1 820,581

2 147,905 677,568 716,189 754,147

поховання померлих одиноких 

громадян, осіб без певного місця 

проживання, громадян, від 

поховання яких відмовилися рідні, 

знайдених невпізнаних трупів  

1 894,303 597,568 631,629 665,106

поховання померлих почесних 

громадян міста

253,602 80,000 84,560 89,042

Всього по програмі 1 636 562,391 785 533,668 414 529,334 436 499,389

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

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

Надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян

бюджет містадепартамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

Надання ритуальних послуг 

окремим категоріям громадян, 

в тому числі:



2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

213 452,346 78 938,905 62 873,117 71 640,324

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Хортицькому району

47 421,847 14 603,137 20 000,000 12 818,710

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району

61 024,616 1 837,835 20 000,000 39 186,781

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Дніпровському району

5 000,000 5 000,000

Завдання і заходи
з виконання Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки

Найменування завдання Найменування заходу

Головний розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавці

Джерела фінансування 

(бюджет міста, 

державний, обласний 

бюджети, інші)

Прогнозні обсяги, тис.грн

за роками

Всього

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

______________ №____

Додаток 1.2

До Програми розвитку 

інфраструктури та комплексного 

благоустрою міста Запоріжжя на 

2020-2022 роки

Будівництво об'єктів комунального господарства

Будівництво об'єктів 

комунального господарства

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів

бюджет міста
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районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Комунарському району

39 660,247 10 025,414 10 000,000 19 634,833

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

7 812,279 7 812,279

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району

17 785,469 17 785,469

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Заводському району

34 747,888 21 874,771 12 873,117

6 718,033 6 718,033 0,000 0,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району

1 414,250 1 414,250

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Заводському району

3 399,137 3 399,137

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району

420,824 420,824

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Комунарському району

1 483,822 1 483,822

32 000,000 32 000,000 0,000 0,000

4 366,270 4 366,270

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Хортицькому району

4 420,946 4 420,946

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району

4 161,215 4 161,215

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району

5 624,881 5 624,881

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури

бюджет містазабезпечення  проектування, 

будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об'єктів 

дорожньої інфраструктури

бюджет міста

Будівництво об'єктів 

комунального господарства

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів

бюджет міста

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Дніпровському району

поточний ремонт тротуарів:

Розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

Поточний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури
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районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

6 994,724 6 994,724

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Заводському району

4 562,644 4 562,644

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Комунарському району

1 869,320 1 869,320

1 637,425 1 637,425 0,000 0,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

1 637,425 1 637,425 0,000 0,000

134 054,799 42 288,300 44 698,733 47 067,766

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Хортицькому району

14 316,607 4 516,250 4 773,676 5 026,681

в тому числі за рахунок 

власних надходжень:

113,208 113,208

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Дніпровському району

13 854,190 4 370,378 4 619,490 4 864,322

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району

28 003,103 8 833,728 9 337,250 9 832,125

в тому числі за рахунок 

власних надходжень:

291,937 291,937

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району

19 033,443 6 004,201 6 346,440 6 682,802

в тому числі за рахунок 

власних надходжень:

321,270 321,270

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Комунарському району

24 455,463 7 714,606 8 154,339 8 586,518

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

18 843,645 5 944,328 6 283,155 6 616,162

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.

Забезпечення проведення 

благоустрою території районів 

міста

забезпечення  проектування, 

будівництва, реконструкції, 

капітального та поточного 

ремонту об'єктів дорожньої 

інфраструктури

Реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету

бюджет містапоточний ремонт тротуарів:

Організація благоустрою міста

бюджет міста

Поточний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури

бюджет міста
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районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Заводському району

15 548,348 4 904,809 5 184,383 5 459,155

619,032 619,032 0,000 0,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

619,032 619,032

393,809 393,809 0,000 0,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Комунарському району

194,359 194,359

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

199,450 199,450

Всього по програмі: 254 362,003 162 595,504 44 698,733 47 067,766

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

Виконання доручень депутатів обласної ради

Виконання доручень депутатів 

обласної ради бюджет міста

виконання доручень депутатів 

обласної ради

бюджет містаІнші видатки

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.

Забезпечення проведення 

благоустрою території районів 

міста

забезпечення збереження 

(охорони) об’єкту будівництва

Інші видатки

бюджет міста



2020 2021 2022

1 2 3 4 5

Бюджет міста, всього 1 887 195,586 944 400,363 459 228,067 483 567,155

в тому числі:

власні надходження бюджетних установ 726,415 726,415

Державний бюджет 3 165,000 3 165,000

Обласний бюджет 393,809 393,809

Інші джерела 170,000 170,000

Усього 1 890 924,395 948 129,172 459 228,067 483 567,155

Секретар міської ради                               Р.О. Пидорич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

____________№____

Додаток 2

До Програми розвитку 

інфраструктури та комплексного 

благоустрою міста Запоріжжя на 

2020-2022 роки

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

Програми розвитку  інфраструктури  та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки

Обсяг фінансування, всього
За роками виконання



2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

забезпечення  проектування, будівництва та 

реконструкції об'єктів

об'єкт 52 52

капітальний ремонт об'єктів благоустрою об'єкт 3 3

капітальний ремонт світлофорних об'єктів об'єкт 5 5

капітальний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення об'єкт 9 9

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

Будівництво об'єктів комунального господарства

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об'єктів 

комунального господарства, в тому 

числі:

Очікувані результати

виконання Програми розвитку інфраструктури  та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 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 

2020-2022 роки
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тис.грн. 50 000,000 50 000,000

од. 1 1

внески у статутні капітали комунальних  

підприємств міста (придбання спеціальної техніки та 

обладнання)

підприємство 1 1

утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення (світлоточок)

од. 43 779 43 779 43 779 43 779

утримання парків, скверів та поточний ремонт їх 

елементів 

га 67,43 67,43 67,43 67,43

утримання міських пляжів та поточний ремонт їх 

елементів 

га 9,9 9,9 9,9 9,9

догляд за зеленими насадженнями га 831,98 831,98 831,98 831,98

обстеження та очистка дна акваторії Центрального і 

Правобережного пляжів

га 5,42 5,42 5,42 5,42

очистка дна акваторії Центрального і 

Правобережного пляжів

га 5,42 5,42 5,42 5,42

утримання та поточний ремонт фонтанів од 39 39 39 39

забезпечення функціонування туалетів од 116 116 116 116

перевезення експертних трупів од 11 160 3720 3720 3720

утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх 

елементів 

га 295,15 295,15 295,15 295,15

поточний ремонт та технічне обслуговуваня засобів 

регулювання дорожнього руху

од 1 698 1698 1698 1698

нанесення дорожньої розмітки тис.кв.м. 70,388 70,388

видалення несанкціонованих надписів типу «графіті» 

на об’єктах благоустрою (зафарбовування графіті)

кв.м 4 353 1451 1451 1451

субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету 

на співфінансування інвестиційного проекту 

«Реконструкція площі Фестивальної в м. Запоріжжі»

Будівництво об'єктів комунального 

господарства, в тому числі:

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Утримання та поточний ремонт 

об'єктів благоустрою, в тому числі:

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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

Внески до статутного капіталу 

суб'єктів господарювання, в тому 

числі:

Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради
,
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освітлення міста тис.кВт/год 48 052,500 16 017,500 16 017,500 16 017,500

енергопостачання засобів регулювання дорожнього 

руху 

тис.кВт/год 2 089,410 696,470 696,470 696,470

енергопостачання об'єктів благоустрою (парків, 

пляжів, фонтанів, туалетів)

тис.кВт/год 2 722,875 907,625 907,625 907,625

водопостачання та водовідведення об'єктів 

благоустрою (парків, пляжів, фонтанів, туалетів)

тис.м куб 72,450 24,150 24,150 24,150

геологічно-розвідувальні роботи од. 1 1

розробка схеми органзіації дорожнього руху од. 1 1

встановлення малих архітектурних форм од. 95 95

демонтаж самовільно розміщеного об’єкта кв.м. 500 500

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

експлуатація та утримання мостів од. 123 41 41 41

поточний ремонт доріг тис.кв.м. 550,851 183,617 183,617 183,617

поточний ремонт тротуарів тис.кв.м. 8,911 8,911

забезпечення  проектування, будівництва та 

реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури

об'єкт 9 9

капітальний ремонт об’єктів дорожньої 

інфраструктури

об'єкт 12 7 5

отримання сертифікатів про готовність об'єкту до 

експлуатації

од. 50 50

формування страхового фонду документації од. 14 14

Капітальний ремонт об'єктів 

благоустрою, в тому числі:

Утримання об'єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому числі:

Поточний ремонт об’єктів дорожньої 

інфраструктури, в тому числі:

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в тому 

числі:

Інша діяльність у сфері 

комунального господарства, в тому 

числі:

Демонтаж об'єктів благоустрою, в 

тому числі:

Геологічно-розвідувальні роботи:

Енергопостачання 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

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

Інша діяльність у сфері комунального господарства

Організація благоустрою міста

Головний розпорядник бюджетних коштів - інспекція з благоустрою Запорізької міської ради

Розробка схеми організації 

дорожнього руху, в тому числі:
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проведення будівельно-технічної експертизи од. 7 7

забезпечення збереження (охорони) об’єкту 

незавершеного будівництва

об'єкт 1 1

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 1 1 1 1

поховання померлих одиноких громадян, осіб без 

певного місця проживання, громадян, від поховання 

яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних 

трупів  

од. 360 360

поховання померлих почесних громадян міста
од. 5 5

Секретар міської ради

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

Інша діяльність у сфері 

комунального господарства, в тому 

числі:

Надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян

Проведення заходів з забезпечення 

підготовки та завершення 

святкування Новорічних і Різдвяних 

свят в місті Запоріжжя, в тому числі:

Р.О. Пидорич

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

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

Надання ритуальних послуг 

окремим категоріям громадян, в 

тому числі:



2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Хортицькому району

об'єкт 5 5

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Вознесенівському району

об'єкт 2 2

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Комунарському району

об'єкт 7 7

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району

об'єкт 4 4

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Олександрівському району

об'єкт 3 3

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Заводському району

об'єкт 4 4

Очікувані результати

виконання Програми розвитку інфраструктури  та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки

Найменування завдання
Найменування показників 

виконання завдання
Головні розпорядники бюджетних коштів

Одиниця 

виміру

Значення показників

ЗАТВЕРДЖЕНО

______________ №____

Додаток 3.2

До Програми розвитку 

інфраструктури та 

комплексного благоустрою 

міста Запоріжжя на 2020-

2022 роки

Рішення міської ради

Будівництво об'єктів комунального 

господарства

забезпечення проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів

у тому числі за роками
усього

Будівництво об'єктів комунального господарства
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районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Олександрівському району

об'єкт 1 1

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Заводському району

об'єкт 1 1

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Вознесенівському району

об'єкт 2 2

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Комунарському району

об'єкт 2 2

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Дніпровському району

тис.кв.м. 4,523 4,523

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Хортицькому району

тис.кв.м. 5,820 5,820

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Вознесенівському району

тис.кв.м. 6,370 6,370

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Олександрівському району

тис.кв.м. 6,041 6,041

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району

тис.кв.м. 6,400 6,400

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Заводському району

тис.кв.м. 4,809 4,809

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Комунарському району

тис.кв.м. 2,675 2,675

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району

об'єкт 3 3

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

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

Організація благоустрою міста

Забезпечення проведення 

благоустрою території районів міста

площа районів міста

Реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету

забезпечення  проектування, 

будівництва, реконструкції, 
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районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Заводському району

кв.км. 56,0 56,0 56,0 56,0

Інші видатки забезпечення збереження 

(охорони) об’єкту будівництва

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району

об'єкт 1 1

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Комунарському району

захід 9 9

районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району

захід 1 1

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

Забезпечення проведення 

благоустрою території районів міста

площа районів міста

Виконання доручень депутатів обласної ради

Виконання доручень депутатів 

обласної ради

виконання доручень депутатів 

обласної ради

Інші видатки


