
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про подання проекту рішення міської ради Про внесення змін до  Програми 
розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 19.12.2018 № 47 (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 

велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 19.12.2018 № 47» (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 велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 № 47»  
(зі змінами та доповненнями) 

 

 

Розділ «Розвиток дорожньої інфраструктури» 
 

 Надаються пропозиції щодо зменшення асигнувань по об’єктам 

дорожнього господарства, а саме: 

 

№ 

п/

п 

Найменування заходу 

Планові 

видатки на 

2020 рік, 

тис.грн. 

Пропозиці

ї щодо 

перероз-

поділу, 

тис.грн. 

Планові 

видатки 

на 2020 

рік з 

урахуванн

ям змін, 

тис.грн. 

Пояснення 

1 

Реконструкція тротуару 

по Прибережній 

магістралі з 

облаштуванням 

велодоріжок (від вул. 

Глісерна до вул. 

Запорізька) 

8 200,000 -7 800,000 400,000 

У поточному році буде 

розроблена проектно-

кошторисна 

документації; 

проведення процедури 

тендерної закупівлі. 

3 Разом:  -7 800,000   

 

 

Директор департаменту 

інфраструктури та благоустрою  

  Запорізької міської ради                                                             В.Я. Коноваленко 



 Проект 

   

   

   

   

 

    Проект 

 
 
Про внесення змін до  Програми розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя 
на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 № 47 (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 велоінфраструктури міста 

Запоріжжя на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №47 (зі змінами та доповненнями), виклавши додатки 1, 2, 3 в 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 
 

 
 



2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

239,000 239,000 0,000 0,000

розробка концепції розвитку 

велоінфраструктури міста 

Запоріжжя

239,000 239,000

26 819,250 300,000 904,000 25 615,250

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів

26 819,250 300,000 904,000 25 615,250

Всього по програмі 27 058,250 539,000 904,000 25 615,250

Головний розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавці

Джерела фінансування 

(бюджет міста, 

державний, обласний 

бюджети, інші)

Прогнозні обсяги, тис.грн

Всього

за роками

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

бюджет міста

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

______________ №____

Додаток 1

до Програми розвитку 

велоінфраструктури міста 

Запоріжжя на 2019-2021 роки

департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

Розвиток 

велоінфраструктури міста 

Запоріжжя, в тому числі:

бюджет містадепартамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради

Завдання і заходи
з виконання Програми розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки

Найменування завдання Найменування заходу



2019 2020 2021

1 2 3 4 5

Бюджет міста, всього 27 058,250 539,000 904,000 25 615,250

Державний бюджет 0,000

Обласний бюджет 0,000

Інші джерела 0,000

Усього 27 058,250 539,000 904,000 25 615,250

Секретар міської ради

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

 з виконання Програми розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки

Обсяг фінансування, всього
За роками виконання

                              Р.О. Пидорич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

____________№____

Додаток 2

До Програми розвитку  

велоінфраструктури міста Запоріжжя 

на 2019-2021 роки

* Інші джерела можуть включати гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним законодавством



2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7

розробка концепції розвитку велоінфраструктури 

міста Запоріжжя

од. 1 1

забезпечення  проектування, будівництва та 

реконструкції об'єктів

об'єкт 5 1 2 2

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

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

Розвиток велоінфраструктури міста 

Запоріжжя, в тому числі:

Очікувані результати

виконання Програми розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки

Найменування завдання Найменування показників виконання завдання
Одиниця 

виміру

Значення показників

усього
у тому числі за роками

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

______________ №____

Додаток 3

до Програми розвитку 

велоінфраструктури міста 

Запоріжжя на 2019-2021 роки


