
Пояснювальна записка 
до проекту рішення Запорізької 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)  
 

 

Розділ «Організація благоустрою міста» 
 

Надаються пропозиції щодо перерозподілу асигнувань по заходам з 

благоустрою території міста, 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 

поховання померлих 

безрідних і невідомих 

громадян 

 

597,568 -18,038 579,530 

Економія коштів згідно 

актів виконаних робіт.  

2 

перевезення експертних 

трупів 

 

4 040,014 -70,886 3 969,128 

3 

розробка схеми організації 

дорожнього руху 

 

2 500,000 -1 800,000 700,000 

Коригування обсягів 

робіт згідно з 

дефіцитом бюджету. 

4 

утримання та поточний 

ремонт мереж зовнішнього 

освітлення (світлоточок) 

 

38 342,702 -446,600 37 896,102 

5 

поточний ремонт та технічне 

обслуговування засобів 

регулювання дорожнього 

руху (світлофорні об'єкти) 

 

15 154,632 -178,000 14 976,632 

6 

поточний ремонт та технічне 

обслуговування засобів 

регулювання дорожнього 

руху (дорожні знаки) 

 

800,000 -13,408 786,592 

7 

утримання та благоустрій 

міських кладовищ 

 

9 413,784 -330,000 9 083,784 

8 

проведення будівельно-

технічної експертизи 

 

190,000 -150,000 40,000 

9 

поповнення обігових коштів 

підприємства для 

забезпечення роботи об'єктів 

електроенергетики та 

виконання робіт з технічного 

обслуговування і утримання 

їх в робочому стані 

 

0,000 2 897,694 2 897,694 

Забезпечення роботи 

об'єктів 

електроенергетики 

(трансформаторні 

підстанції 6-10/0,4 кВт 

та кабельні лінії 0,4 кВ). 

 Разом:  -109,238   
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Розділ «Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства» 
 

Для подальшого виконання робіт по об’єктам бюджету розвитку, 

надаються пропозиції щодо перерозподілу видатків, 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 

Нове будівництво зовнішнього 

освітлення пішохідної частини 

пр. Металургів (від вул. 

Незалежної України до 

шляхопроводу) у м. Запоріжжя 

0,000 886,284 886,284 
Розробка проектно-

кошторисної 

документації та 

виконання 

будівельних робіт. 

 

 
2 

Нове будівництво зовнішнього 

освітлення пішохідної доріжки 

між дитячим майданчиком та 

будинком № 33 по вул. Василя 

Сергієнка та до загальноосвітньої 

школи №51 (вул. Воронезька, 4) у 

м. Запоріжжя 

0,000 364,732 364,732 

3 

Нове будівництво зовнішнього 

освітлення по вул. Високовольтна 

у м.Запоріжжя 

212,647 -72,158 140,489 

Економія коштів 

після розроблення 

проектно-

кошторисної 

документації. 

4 

Реконструкція зовнішнього 

освітлення по вул. Лізи Чайкіної 

у м.Запоріжжі 

250,965 -7,696 243,269 

5 

Реконструкція зовнішнього 

освітлення по вул. Шевченка (від 

вул. Солідарності до вул. 

Восьмого Березня) у м.Запоріжжі 

2 100,000 -1 128,669 971,331 

6 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення на 

внутрішньоквартальній території 

по вул. Чарівна 157а, 

вул.Бочарова,6,8,8а,8б,10 у 

м.Запоріжжі 

890,074 -238,253 651,821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економія коштів 

згідно укладених 

договорів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення  на 

внутрішньоквартальній території 

по вул.Перемоги,35,37,37а,39  у 

м.Запоріжжі 

462,402 -91,861 370,541 

8 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення на 

внутрішньоквартальній території  

по вул. Академіка 

Александрова,17 в м.Запоріжжя 

141,622 -13,169 128,453 

9 

Нове будівництво зовнішнього 

освітлення по вул.Історична, 42 у 

м.Запоріжжі 

226,226 -21,615 204,611 

10 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по 

вул.Воронезька,22 (дитяча 

юнацька школа №4) в 

м.Запоріжжя 

121,281 -8,226 113,055 
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11 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення на 

внутрішньоквартальній території 

по вул. 

Електрична,237,239,243,245,246,2

47,249, 

вул.Софіївьска,222,224,226,228,23

0  у м.Запоріжжі 

 

1 524,380 -287,818 1 236,562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економія коштів 

згідно укладених 

договорів. 

12 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення на 

внутрішньоквартальній території 

по бул. Шевченка,4,6,8, вул. 

Л.Жаботинського,7,7а,9,11,13,15 

у м.Запоріжжі 

911,167 -63,913 847,254 

13 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення на 

внутрішньоквартальній території 

по  вул.Гагаріна,6,10,12 

вул.Патріотична,55,57,59,61,63,65

,65а, бул.Центральний,1б,3,3а, 

пр.Соборний,129,133 у 

м.Запоріжжі 

1 692,219 -103,438 1 588,781 

14 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення на 

внутрішньоквартальній території 

по вул. Бородінська,6,6а,10,12,12а 

у м.Запоріжжі 

734,568 -20,757 713,811 

15 

Нове будівництво зовнішнього 

освітлення на 

внутрішньоквартальній території 

по вул. Зестафонська, 6, 6А, 8, 10, 

10А у м. Запоріжжя 

649,902 -40,567 609,335 

16 

Реконструкція зовнішнього 

освітлення Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 76 Запорізької міської 

ради Запорізької області по 

проспекту Соборний,154-Г  

492,212 -30,404 461,808 

17 

Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) 

№ 227 "Весняночка" Запорізької 

міської ради Запорізької області 

вул. Музична, 2-а 

247,098 -1,540 245,558 

18 

Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення Запорізької гімназії № 

45 Запорізької міської ради 

Запорізької області пр.Ювілейний 

30-А 

270,125 -15,190 254,935 

19 

Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення Запорізького 

загальноосвітнього навчально-

виховного комплексу “Молодь” 

Запорізької міської ради 

Запорізької області вул. 14 

Жовтня, 15 

217,028 -43,340 173,688 

20 

Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 32 Запорізької міської 

ради Запорізької області вул. 14 

Жовтня, 13 

 

270,006 -8,203 261,803 
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21 

Капітальний ремонт 

зовнішнього освітлення 

Запорізького багатопрофільного 

ліцею № 99 Запорізької міської 

ради Запорізької області вул. 

Героїв 93-ї бригади, 13-А 

169,244 -13,462 155,782 

22 

Капітальний ремонт 

зовнішнього освітлення по вул. 

Незалежної України (від пр. 

Соборний до вул. Зелінського) у 

м.Запоріжжя 

201,764 -41,840 159,924 

Економія коштів 

згідно актів 

виконаних робіт. 

 

23 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення на 

внутрішньоквартальній 

території по пр. Соборний,96, 

вул.Фортечна,51, 

вул.Олександрівська,87 у 

м.Запоріжжі 

116,547 -15,357 101,190 

24 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення на 

внутрішньоквартальній 

території по 

вул.Нижньодніпровська,12,14,1

4а,16,18, бул. 

Гвардійський,141,143,145,145а,1

47а,151,153 у м.Запоріжжі 

353,667 -51,439 302,228 

25 

Реконструкція мереж 

зовнішнього освітлення по 

вул.Запорізька у м.Запоріжжі 

1 148,830 -283,111 865,719 

26 

Капітальний ремонт 

світлофорного об'єкту на 

перехресті вул. Незалежної 

України - вул. Миру в м. 

Запоріжжя 

772,958 -135,634 637,324 

27 

Реконструкція пішохідного мосту 

через Вознесенівський спуск по 

вул. Перемоги - бул. Центральний 

в м. Запоріжжі 

273,670 -89,132 184,538 

 

Економія коштів 

згідно актів 

виконаних робіт 

після завершення 

коригування 

проектно-

кошторисної 

документації. 

 

28 

Завершення будівництва по вул. 

Калнишевського, вул. 

Дорошенко, вул. Рубана 

(зовнішнє освітлення та дороги)  

0,000 23,870 23,870 

 

Оплата актів 

виконаних робіт з 

приєднання об'єкту 

до електричних 

мереж у 2019 р. та 

сертифікату 

готовності об'єкта до 

експлуатації. 

 

29 

Реконструкція зливової 

каналізації по вул. Перемоги в 

районі Вознесенівського ринку, 

м. Запоріжжя 

113,308 36,692 150,000 

 

Зміна технічних 

рішень з 

прокладення 

зливової каналізації. 
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30 

Капітальний ремонт 

світлофорного об'єкту на 

перехресті пр. Соборного - пр. 

Металургів в м. Запоріжжя 

2 183,517 -2 183,517 0,000 

 

Роботи по об’єктам 

не розпочато, 

реалізацію буде 

розглянуто на 

майбутні роки. 

31 

Реконструкція світлофорного 

об'єкту на перехресті пр. 

Металургів-вул. Верхня з 

будівництвом острівця безпеки 

для пішоходів в м. Запоріжжя 

972,158 -972,158 0,000 

32 

Реконструкція Ландшафтного 

парку "Вознесенівський" у 

м.Запоріжжя 

1 441,741 -950,000 491,741 

33 
Реконструкція площі  Енергетиків 

у м.Запоріжжя 
1 259,827 -945,247 314,580 

34 

Реконструкція парку відпочинку 

по вул. Сергія Синенка, 15А у м. 

Запоріжжя 

888,275 -35,526 852,749 

 

Економія коштів 

згідно укладеного 

договору на 

розробку проектно-

кошторисної 

документації. 

 

35 

Капітальний ремонт частини 

території в районі залізничної 

станції Передаточної та вздовж 

вулиці Цегельного заводу (для 

подальшого будівництва 

комплексу індивідуальних 

житлових будинків по 

вул.Цегельній) в м.Запоріжжі 

4 000,000 -1 846,024 2 153,976 

Продовження 

реалізації робіт 

передбачається на 

2021 рік. 

36 

Нове будівництво крематорію 

міста Запоріжжя на 

Кушугумському кладовищі  

розташованого на землях 

Балабинської селищної ради, 

Запорізького району Запорізької 

області, за межами населеного 

пункту. Зовнішні мережі  

газопостачання 

5 516,893 -5 100,000 416,893 

 

У зв’язку з 

дефіцитним 

бюджетом у 2020 

році будуть виконані 

тільки роботи з 

розробки проектів 

землеустрою. 

Реалізацію об'єкту 

буде продовжено у 

2021 році. 

 

37 

Реконструкція тротуару з 

облаштуванням велодоріжок по 

Прибережній магістралі від річки 

Мокра Московка та по вул. 

Автозаводська до перехрестя з 

вул. Новокузнецька в м. 

Запоріжжя 

600,000 350,349 950,349 

Розроблення 

проектно-

кошторисної 

документації. 

38 

Реконструкція Центрального 

парку культури та відпочинку 

"Дубовий гай" в м. Запоріжжя  

1 530,316 493,000 2 023,316 

 

Розподіл проектно-

кошторисної 

документації І черги 

реконструкції на 

пускові комплекси. 

 

 Разом:  -12 704,337   
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Розділ «Розвиток дорожньої інфраструктури» 

  

 Надаються зміни по перерозподілу видатків бюджету міста об’єктів 

дорожнього господарства наступним чином: 

 

№ 

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 поточний ремонт доріг 161 907,446 -24 058,095 137 849,351 Коригування обсягів 

робіт згідно з 

дефіцитом бюджету. 
2 

експлуатація та утримання 

доріг 
170 000,000 -6 000,000 164 000,000 

3 поточний ремонт тротуарів 5 000,000 -27,493 4 972,507 
Економія коштів згідно 

укладених договорів. 4 
експлуатація та утримання 

мостів 
4 941,038 -68,454 4 872,584 

5 

Реконструкція автодороги по 

пр. Маяковського від вул. 

Патріотичної до каскаду  

фонтанів "Веселка" в м. 

Запоріжжя 

6 253,634 -61,066 6 192,568 

Економія коштів після 

завершення робіт. 

6 

Капітальний ремонт 

Прибережної магістралі по 

організації дорожнього руху 

та благоустрою від вул. 

Української до вул. 

Глісерної в м. Запоріжжя 

1 001,447 -574,000 427,447 

7 

Капітальний ремонт 

перехрестя вул. Південне 

шосе - вул. Верхня в м. 

Запоріжжя 

1 860,000 -1 500,000 360,000 

У зв’язку з дефіцитним 

бюджетом у 2020 році 

буде здійснено тільки 

оплату проектно-

кошторисної 

документації та 

розпочато процедуру 

закупівлі робіт. 

Реалізацію об'єкту буде 

продовжено у 2021 

році. 

 

8 

Реконструкція вул. 

Шевченка від вул. 8 Березня 

до вул. Солідарності і вул. 

Солідарності від вул. 

Шевченка до вул. Калібрової 

в м. Запоріжжі 

1 200,000 845,370 2 045,370 

Завершення розробки 

проектно-кошторисної 

документації. 

9 

Реконструкція автодороги по 

вул.Тиражній та 

автомобільної дороги, яка 

з'єднує автодорогу Н-08 

Бориспіль-Дніпропетровськ-

Запоріжжя (через 

Кременчуг) в м.Запоріжжі  

0,000 158,222 10,107 

Оплата коригування 

проектно-кошторисної 

документації та 

сертифікату готовності 

об’єкту до експлуатації 

по І черзі. 

10 

Реконструкція дороги по вул. 

Південноукраїнська та вул. 
Панфіловців з влаштуванням 

гостьових автомобільних 

стоянок м. Запоріжжя 

0,000 10,107 10,107 

 

Оплата сертифікату 
готовності об’єкту до 

експлуатації. 
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11 

Капітальний ремонт 

автодороги до аеропорту від 

вул. Блакитної до аеропорту 

в м. Запоріжжі 

0,000 10,107 10,107 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата сертифікату 

готовності об’єкту до 

експлуатації. 

 

 

12 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття 

трамвайного переїзду по вул. 

8 Березня- вул. Верещагіна в 

м. Запоріжжя 

0,000 10,107 10,107 

13 

Капітальний ремонт  

дорожнього покриття 

трамвайного переїзду по вул. 

8 Березня - вул.Шевченка в  

м. Запоріжжя 

0,000 10,107 10,107 

14 

Реконструкція пішохідного 

мосту по пр. Металургів в м. 

Запоріжжі 

0,000 10,107 10,107 

 Разом:  -31 234,981   

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

 
 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

08.07.2020 №891-р «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій», бюджету м. Запоріжжя 

передбачено субвенцію у розмірі 2 563,822 тис.грн. на реалізацію робіт по 

об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення  по вул.Військбуд, 1-65 

у м.Запоріжжі». 

 Окрім цього, для виконання робіт у повному обсязі, необхідно 

здійснити коригування проектно-кошторисної документації за рахунок 

коштів бюджету міста на суму 395,855 тис.грн. 

 

 

Начальник планово-економічного 

відділу департаменту інфраструктури 

та благоустрою Запорізької міської ради    Н.О.Гамаюнова 


