
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до Програми 

муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування 
систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2021-2023 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2020 № 30» 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення. 
Житловий фонд являє собою складний інженерний комплекс, який 

складається з житлових будинків, систем водопостачання та водовідведення, 

теплоенергетичного обладнання, електричних мереж, автоматичних засобів 

управління та експлуатації, різноманітних мереж комунікацій, протипожежного, 

ліфтового, санітарно-технічного та іншого устаткування, що в останній час 

знаходяться у незадовільному стані та мають великий ступень зношеності житлового 

фонду та внутрішньобудинкових мереж.   

Програмою передбачається здійснення заходів по усуненню аварійних 

ситуацій та обслуговуванню систем диспетчеризації, створення відповідних умов для 

забезпечення найбільш ефективного, безаварійного та надійного функціонування 

житлового та нежитлового фонду відповідно до встановлених нормативів і 

стандартів, для забезпечення оперативного усунення аварій і аварійних ситуацій на 

об'єктах житлового та нежитлового фонду, що знаходиться в м.Запоріжжя. 

Муніципальна аварійна служба здійснює аварійне обслуговування систем 

інженерного обладнання житлових і громадських будівель з метою забезпечення 

оперативного виконання робіт по локалізації аварійного пошкодження, виконання 

робіт для відновлення надання послуг кінцевим споживачам. Об'єктами 

обслуговування аварійної служби є житлові та нежитлові будинки, розміщені на 

території міста.  

2. Мета прийняття проєкту рішення. 

Внесення змін до Програми обумовлено додатковим фінансуванням 

муніципальної аварійної служби у 2021 році. 

3.  Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення. 

Відповідно до Програми вносяться зміни по завданням на 2021 рік: 

І. Завдання «Забезпечення оперативного усунення аварійних ситуацій на 

житловому та нежитловому фонді міста». 

Збільшити видатки на «забезпечення функціонування муніципальної 

аварійної служби» у розмірі 6 500,000 тис.грн. 

4.  Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання. 

1. Бюджетний кодекс України. 

2. Закон України «Про державні цільові програми». 

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

5.  Фінансово-економічне обґрунтування. 

 

Показник Програми 

 

Обсяг фінансування 

по Програмі до 

внесення змін, 

тис.грн 

Обсяг фінансування 

по Програмі після 

внесення змін, 

тис.грн 

Обсяг фінансування Програми на 

2021-2023 роки 

 

326 952,905 

 

333 452,905 
 
 
 
Директор департаменту  
з управління житлово-комунальним  
господарством міської ради                  С.Я. Польовий 


