
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального 
господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської 
ради від 20.12.2017 № 4 (зі змінами та доповненнями) 
 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про ведення воєнного 

стану в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 

«Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану», виконавчий комітет Запорізької міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до «Програми розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки», затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 № 4 (зі змінами та доповненнями). 

2. Додатки до Програми викласти в новій редакції (додаються). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктора Гординського. 

 

 
Секретар міської ради          Анатолій КУРТЄВ 
 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про внесення змін 

до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. 

Запоріжжя на 2018-2022 роки», затвердженої рішенням міської ради  

від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями) 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства 

м. Запоріжжя (надалі – Програма) забезпечує реалізацію повноважень 

департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької 

міської ради, у галузі житлово-комунального господарства. 

Дана Програма є довготривалою. Програма охоплює попередній, 

поточний та наступний роки. Програму розроблено з метою здійснення заходів 

щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-

комунального господарства, задоволення потреб населення у наданні житлово-

комунальних послуг належної якості, що відповідає вимогам державних 

стандартів, підтримка задовільного технічного стану житлового фонду міста.  

Відповідно до даної Програми координатором програми є департамент 

з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, 

який здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її 

виконання, визначає порядок взаємного інформування. 

Головні розпорядники бюджетних коштів та відповідальні виконавці: 

департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької 

міської ради, районні адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському, 

Вознесенівському, Олександрівському, Шевченківському, Комунарському, 

Хортицькому та Заводському районах. 

Програма визначає основні завдання та заходи щодо її реалізації, які 

корегуються з урахуванням обсягу бюджетного фінансування. 

2. Мета прийняття рішення. 

Внесення змін до Програми обумовлено додатковим фінансуванням по 

завданням та заходам у 2022 році. 

3.  Загальна характеристика та основні положення рішення.  

Відповідно до Програми вносяться зміни по завданням на 2022 рік: 

По Головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту з 

управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради: 
І. Завдання «Забезпечення функціонування комунальних підприємств 
міста, що надають житлово-комунальні послуги». 

Збільшити видатки по напрямку «поповнення обігових коштів для 

забезпечення функціонування комунальних підприємств міста» у розмірі                   

12 000,000 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. 
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Обсяг фінансування Програми на 2018-2022 роки становить: 

 

Показник Програми 

 

Обсяг 

фінансування по 

Програмі до 

внесення змін, 

тис.грн 

Обсяг 

фінансування по 

Програмі після 

внесення змін, 

тис.грн 

Обсяг фінансування Програми на 
2018-2022 роки 

 

5 148 097,728 

 

5 160 097,728 

 

 

 
Директор департаменту  
з управління житлово- комунальним  
господарством Запорізької міської ради    Сергій ПОЛЬОВИЙ  



до рішення виконавчого комітету 

Запорізької міської ради

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення збору та 

вивезення сміття і відходів

придбання контейнерів під 

ремонтні відходи

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району

од 20 20

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Дніпровському району 

од 46 46

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Хортицькому району

од 43 43 43

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району 

од 31 31

Забезпечення збору та 

вивезення сміття і відходів

будівництво контейнерних 

майданчиків для твердих 

побутових відходів 

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району

об'єкт 1 1

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

об'єкт 1 1

Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів 

житлово-комунального 

господарства, в тому числі:

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових 

територій та 

внутрішньоквартальних 

проїздів

тис.кв.м. 80,981 19,888 12,876 12,652 11,135 24,4300

Додаток 3.2

              №

Очікувані результати

виконання Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки

Головний розпорядник 

бюджетних коштів, виконавці

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Дніпровському району 

Одиниця 

виміру

Значення показників

усього
у тому числі за рокамиНайменування завдання/заходу

Найменування показників 

виконання завдання
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

площа утримання 

внутрішньоквартальних 

територій

тис.кв.м. 497,120 497,120 497,120 497,120 497,120

проведення незалежної оцінки 

кабельної мережі

послуга 1 1

проведення капітального 

ремонту кабельної мережі 

об'єкт 1 1

капітальний ремонт об'єктів 

благоустрою

об'єкт 3 1 2

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових 

територій та 

внутрішньоквартальних 

проїздів

тис.кв.м. 74,479 21,716 14,341 12,045 13,110 13,267

технічний нагляд з поточного 

ремонту асфальтового 

покриття прибудинкових 

територій та 

внутрішньоквартальних 

проїздів

послуга 4 1 1 1 1

площа утримання 

внутрішньоквартальних 

територій

тис.кв.м. 677,039 677,039 677,039 677,039 677,039

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових 

територій та 

внутрішньоквартальних 

проїздів

тис.кв.м. 66,519 19,850 14,313 13,204 10,552 8,6000

технічний нагляд з поточного 

ремонту асфальтового 

покриття прибудинкових 

територій та 

внутрішньоквартальних 

проїздів

послуги 2 1 1

площа утримання 

внутрішньоквартальних 

територій

тис.кв.м. 368,187 368,187 368,187 368,187 368,187

капітальний ремонт об'єктів 

благоустрою

захід 1 1

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових 

територій та 

внутрішньоквартальних 

проїздів

тис.кв.м. 51,555 16,508 8,703 10,895 7,972 7,477

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Дніпровському району 

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Хортицькому району

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району 

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

технічний нагляд з поточного 

ремонту асфальтового 

покриття прибудинкових 

територій та 

внутрішньоквартальних 

проїздів

послуга 2 1 1

площа утримання 

внутрішньоквартальних 

територій

тис.кв.м. 190,412 190,412 190,412 190,412 190,412

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових 

територій та 

внутрішньоквартальних 

проїздів

тис.кв.м. 102,154 28,100 18,967 22,100 16,347 16,640

технічний нагляд з поточного 

ремонту асфальтового 

покриття прибудинкових 

територій та 

внутрішньоквартальних 

проїздів

послуга 3 1 1 1

площа утримання 

внутрішньоквартальних 

територій

тис.кв.м. 503,712 503,712 503,712 503,712 503,712

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових 

територій та 

внутрішньоквартальних 

проїздів

тис.кв.м. 39,377 18,167 10,404 6,967 0,257 3,582

площа утримання 

внутрішньоквартальних 

територій

тис.кв.м. 218,686 218,686 218,686 218,686 218,686

поточний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових 

територій та 

внутрішньоквартальних 

проїздів

тис.кв.м. 60,892 19,960 12,392 8,740 9,400 10,400

технічний нагляд з поточного 

ремонту асфальтового 

покриття прибудинкових 

територій та 

внутрішньоквартальних 

проїздів

послуга 4 1 1 1 1

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Заводському району

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Комунарському району
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

площа утримання 

внутрішньоквартальних 

територій

тис.кв.м. 621,515 621,515 621,515 621,515 621,515

Реалізація проектів-

переможців громадського 

бюджету

реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

проект 2 1 1

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства, в 

тому числі:

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Дніпровському району 

об'єкт 1 1

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району 

об'єкт 3 1 1 1

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району

об'єкт 11 2 2 6 1

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

об'єкт 14 4 10

Реалізація проектів-

переможців громадського 

бюджету

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Хортицькому району

проект 5 1 2 2

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району 

проект 3 2 1

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району

проект 2 1 1

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

проект 3 2 1

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Комунарському району

проект 2 1 1

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Комунарському району

од. 4 2 2

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Комунарському району

Будівництво та регіональний розвиток

Розвиток внутрішньоквартальних доріг та дорожньої інфраструктури 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури

реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету

забезпечення  проектування, 

будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об'єктів 

забезпечення  проектування, 

будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об'єктів 

дорожньої інфраструктури
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Хортицькому району

од. 2 1 1

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району

од. 3 2 1

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

од 5 5

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Хортицькому району

тис.кв.м. 1,920 1,920

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району 

тис.кв.м. 3,000 3,000

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району

тис.кв.м. 1,600 1,600

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

тис.кв.м. 1,700 1,700

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Комунарському району

тис.кв.м. 2,870 2,870

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Заводському району

тис.кв.м. 1,825 1,825

Реалізація проектів-

переможців громадського 

бюджету

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

проект 2 1 1

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Комунарському району

проект 2 2

виконання доручень депутатів 

Запорізької обласної ради

од. 1 0 0 1 0

реалізація проектів-переможців 

громадського бюджету

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Дніпровському району 

тис.кв.м. 4,002 4,002

Виконання інших завдань та заходів

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури

поточний ремонт тротуарів на 

внутрішньоквартальній території

Поточний ремонт об’єктів 

дорожньої інфраструктури

Виконання доручень депутатів 

Запорізької обласної ради

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

забезпечення  проектування, 

будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об'єктів 

дорожньої інфраструктури



6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в т.ч. за рахунок іншої 

субвенції з обласного 

бюджету 

од. 1 1

виконання доручень депутатів 

Запорізької обласної ради

од. 3 3

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з 

обласного бюджету 

од. 3 3

виконання доручень депутатів 

Запорізької обласної ради

од. 2 2

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з 

обласного бюджету 

од. 2 2

виконання доручень депутатів 

Запорізької обласної ради

од. 3 3

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з 

обласного бюджету 

од. 3 3

виконання доручень депутатів 

Запорізької обласної ради

од. 1 1

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з 

обласного бюджету 

од. 1 1

Виконання доручень депутатів 

Запорізької обласної ради

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Дніпровському району 

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району

Сергій ПОЛЬОВИЙ

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району

районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Хортицькому району

Директор департаменту з управління житлово-комунальним 

господарством Запорізької міської ради 
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