
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів

об'єктів 34 16 18

капітальний ремонт об'єктів 

зовнішнього освітлення

од 1 1

поточний ремонт доріг 

приватного сектору

тис.кв.м. 46,574 25,640 3,489 3,489 3,489 3,489 3,489 3,489

Проведення технічної інвентаризації 

об'єктів дорожньої інфраструктури:

Додаток 10

До Міської цільової 

Програми відновлення 

інфраструктури території 

приватного сектора міста 

Запоріжжя на 2018-2025 роки

Найменування завдання
Найменування показників 

виконання завдання

Одиниця 

виміру усього

Капітальний ремонт об'єктів 

благоустрою, в тому числі:

Поточний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в тому 

числі:

Будівництво об'єктів комунального 

господарства, в тому числі:

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

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

Організація благоустрою міста

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

Будівництво об'єктів комунального господарства

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

                            Значення показників

у тому числі за роками

Очікувані результати

з виконання Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018-2025 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

 ______________ №____
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послуги з проведення 

технічної інвентаризації
од.

1 1

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів дорожньої 

інфраструктури

од.

2 1 1

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури

од. 7 4 3

поточний ремонт доріг 

приватного сектору

тис.кв.м. 74,970 12,495 12,495 12,495 12,495 12,495 12,495

поточний ремонт доріг 

приватного сектору

тис.кв.м. 15,561 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594

поточний ремонт доріг 

приватного сектору

тис.кв.м. 62,922 10,487 10,487 10,487 10,487 10,487 10,487

поточний ремонт доріг 

приватного сектору

тис.кв.м. 41,286 6,881 6,881 6,881 6,881 6,881 6,881

поточний ремонт доріг 

приватного сектору

тис.кв.м. 10,398 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733

поточний ремонт доріг 

приватного сектору

тис.кв.м. 2,454 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409

забезпечення  проектування, 

будівництва та реконструкції 

об'єктів дорожньої 

інфраструктури

од.

3 1 2

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

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

Проведення технічної інвентаризації 

об'єктів дорожньої інфраструктури:

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в тому 

числі:

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в тому 

числі:

Поточний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в тому 

числі:

Поточний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в тому 

числі:

Поточний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в тому 

числі:

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

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

Поточний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в тому 

числі:

Поточний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в тому 

числі:

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

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

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

Поточний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в тому 

числі:



3

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури

од. 5 2 3

виконання доручень 

депутатів обласної ради

захід 1 1

Секретар міської ради

Виконання доручень депутатів 

обласної ради

Р.О. Пидорич

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури, в тому 

числі:

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

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

Виконання доручень депутатів обласної ради


