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ІНФОРМАЦІЯ 
про виконання бюджетних програм за показниками за 2020 рік 

районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району 

 

26 лютого 2021 року в актовій залі районної адміністрації Запорізької 

міської ради по Хортицькому району (м. Запоріжжя, бул. Будівельників, 

буд. 19) відбулося публічне представлення інформації щодо виконання 

результативних показників паспортів бюджетних програм місцевого бюджету 

на 2020 рік. 

 

Протягом 2020 року районна адміністрація Запорізької міської ради по 

Хортицькому району забезпечувала комплексний соціально-економічний 

розвиток району та реалізацію політики міської ради у визначених 

законодавством сферах управління. 

У 2020 році районною адміністрацією забезпечено виконання 

повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 12 програмами 

місцевого бюджету, а саме: 

1. 4110160 «Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-

економічного розвитку районів та реалізації політики міської ради у 

визначеному законодавством сферах управління» – видатки на здійснення 

наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-

економічного розвитку району та реалізації політики міської ради склали 

11 966,35 тис. грн або 99,96% до запланованих  11 971,28 тис. грн. 
 

2. 4110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» – 

проведені видатки у сумі 388,18 тис. грн або 99,8% до запланованих – 

389,05 тис. грн, в тому числі: 

− 58,86 тис.грн. на фінансову підтримку 7 органів самоорганізації населення 

за Програмою підтримки діяльності органів самоорганізації населення 

міста Запоріжжя; 

− 329,32 тис.грн. на придбання дезінфекційних засобів, засобів 

індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу 

та інших товарів для територіальних виборчих комісій в рамках Міської 

цільової програми забезпечення протиепідемічних заходів під час 

проведення перших та чергових місцевих виборів. 

 

3. 4110191 «Проведення місцевих виборів» - за програмою видатки 

склали 11,30 тис.грн., або 100% до запланованих (11,30 тис.грн.) на 

виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків 

виборців та іменних запрошень в рамках організації та підготовки для 

проведення голосування на місцевих виборах. 
 

4. 4114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» - за програмою 

«Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки» видатки склали 120,998 тис. грн або 

100,0% до запланованих 120,999  тис. грн. на організацію та проведення 

заходів з відзначення у Хортицькому районі м.Запоріжжя загальнодержавних, 

міських та районних свят, державних пам’ятних дат та історичних подій. 
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5. 4116014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» - у 

зв’язку з карантинними обмеженнями не проведені видатки на придбання 

контейнерів під ремонтні відходи. 
 

6. 4116017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 

житлово-комунального господарства» - в рамках Програми розвитку та 

утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 

роки забезпечено поточний ремонт 29,24 тис. кв. м асфальтового покриття 

прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів на суму 

5 752,3 тис. грн, технічний нагляд з поточного ремонту на суму 67,0 тис. грн. 

За напрямом «Утримання внутрішньоквартальних територій»: 

- проведено покіс трави на площі 596,1 тис. кв. м на суму 1 465,23 тис. 

грн; 

- вивезено 528тн гілля, на навантаження, подрібнення та вивіз якого 

витрачено 2 465,46 тис. грн; 

- вивезено 395тн опалого листя, на навантаження та вивіз якого витрачено 

679,9 тис. грн; 

- проведено обрізку 101 дерева на прибудинкових територіях житлового 

фонду на суму 299,65 тис. грн; 

- проведено звалювання 98 дерев на прибудинкових територіях житлового 

фонду на суму 352,51 тис. грн.; 

- перевезено 282тн безпечних відходів на суму 48,22 тис.грн.; 

- забезпечено утримання (регулярне прибирання) 285 дитячих та 

спортивних майданчиків району. Видатки склали 492,33 тис.грн.  

Загалом за програмою видатки склали 11 622,61 тис. грн або 99,99% до 

запланованих 11 624,13 тис. грн. 
 

7. 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» - в рамках 

Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста 

Запоріжжя на 2020-2022 роки видатки склали 2 941,61 тис. грн або 97,3% до 

запланованих 3 021,79 тис. грн, а саме за напрямками: 

− забезпечення облаштування та утримання окремої території району: 

− проведено обрізку 67 одиниць аварійно-небезпечних дерев (з 

урахуванням вікової межі дерев та для запобігання створення аварійних 

ситуацій під час сильних вітрів) на суму 199,76 тис. грн; 

− здійснено покіс трави на площі 179,86 тис. кв. м на суму 334,2 тис. грн; 

− забезпечення належного санітарного та екологічного стану території 

району: 

− проведені роботи з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) 

на площі 165,56 тис. кв. м та з ліквідації карантинних рослин (амброзії 

полинолистої на заражених ділянках фітоценотичним методом – шляхом 

переорювання ґрунту з подрібненням рослинних решток та наступним 

висіванням на цих ділянках багаторічних злаково-бобових травосумішей 

або газонних трав (гідропосів газонів)) на площі 1,13 тис. кв. м на 

загальну суму 566,17 тис. грн; 

− забезпечено підбір та захоронення мертвих тварин (17 голів) на суму 

7,32 тис. грн; 
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− вивезено 19832 т сміття зі стихійних звалищ на суму 146,92 тис. грн; 

− забезпечено збирання безпечних відходів на площі 1 491,0 тис. кв. м на 

суму 755,0 тис. грн; 

− проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури: 

- проведено поточний ремонт малих архітектурних форм на суму 

273,0 тис.грн. (відремонтовано 1,9 тис.кв.м поверхонь МАФ); 

- розроблено 2 схеми організації дорожнього руху на суму 49,28 тис.грн. 

- проведено поточний ремонт 5 зупинок громадського транспорту на суму 

405,55 тис. грн; 

− встановлено 16 табличок на зупинках району суму 94,84 тис.грн.; 

− встановлено 18 лав та 18 урн на загальну суму 109,61 тис. грн. 

В рамках Програми використання коштів депутатського фонду у 2020 році 

видатки склали 548,16 тис. грн або 41,0% до запланованих 1 346,7 тис. грн, на 

виконання доручень депутатів міської ради: 

− встановлено 4 дитячих майданчика на суму 499,16 тис. грн. 

− проведено поточний ремонт 45 кв.м тротуару на суму 49,0 тис. грн. 

Заплановані обсяги робіт не виконані у зв’язку зі встановленням у 2020 році 

карантинних обмежень. 
 

8. 4116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства» - за програмою «Фінансування заходів з дератизації відкритих 

стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-2021 

роки» - видатки склали 67,966 тис. грн або 100,0% до запланованих 67,966  

тис. грн, в тому числі за заходами: 

− 33,835 тис. грн – на дезінсекцію 21га анофелогенних водоймищ 

м. Запоріжжя, що забезпечує попередження та зниження рівня інфекційних 

захворювань та інвазій серед населення ; 

− 34,131 тис. грн – на знищення гризунів на 250 тис.кв.м відкритих стацій, 

що забезпечує санітарно-епідеміологічне благополуччя населення 

м.Запоріжжя. 

 

9. 4117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства» – в рамках Програми розвитку інфраструктури та 

комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки забезпечено: 

- реконструкцію об’єктів: «Реконструкція елементів благоустрою 

існуючого комплексу спортивного майданчику по бул. Будівельників, 

21 м. Запоріжжя» та «Реконструкція автодорожніх проїздів та 

благоустрій території в районі ринку «Хортицький в Хортицькому 

районі м. Запоріжжя» на загальну суму 1 188,68 тис. грн; 

- розробку проектно-кошторисної документації для об’єктів: 

«Будівництво  тротуару вздовж будинку 44а по Хортицькому шосе в 

м.Запоріжжя» на суму 187,68 тис. грн  

- встановлення спортивного майданчику для різних вікових категорій «В 

здоровому тілі здоровий дух» (реалізація проєкта-переможця №109) за 

адресою: Хортицьке шосе, будинок 14 вна суму 384,54 тис.грн.  
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В рамках програми також профінансовано КП "Управління капітальним 

будівництвом" на суму 223,93 тис.грн на виконання робіт по об’єкту 

«Озеленення скверу по пр. Ювілейному з реконструкцією елементів 

благоустрою та естради в Хортицькому районі м. Запоріжжя». 

Загалом за програмою видатки склали 1 984,83 тис. грн або 47,6% до 

запланованих 4 166,3 тис. грн., що пов’язано зі встановленням у 2020 році 

карантинних обмежень. 
 

10. 4117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» - 

проведені видатки за об’єктом «Реконструкція будівлі районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Хортицькому району за адресою: бульвар 

Будівельників, 19 в Хортицькому районі м.Запоріжжя» на суму 18,3 тис. грн, 

що становить 100% до запланованих видатків.  
 

11. 4117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» - в рамках 

Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста 

Запоріжжя на 2020-2022 роки забезпечено проведення поточного ремонту 

тротуару площею 4,188 тис. кв. м на суму 3 399,3 тис. грн. 

В рамках Програми використання коштів депутатського фонду у 2020 році 

видатки склали 538,5 тис. грн або 100,0% до запланованих – на виконання 

доручень депутатів міської ради відремонтовано 480 кв.м. тротуарів. 

Загалом за програмою видатки склали 3 937,8ис. грн або 100% до 

запланованих. 
 

12. 4118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» - в 

рамках програми Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок 

екологічних надходжень на 2018-2020 роки висаджено 83 липи на суму 

99,95 тис.грн., 100% виконання. 

 

Узагальнена інформація про виконання зазначених 12 програм місцевого 

бюджету за 2020 рік наведена у звітах про виконання паспортів цих програм 

та оприлюднена на сайті Запорізької міської ради у січні 2021 року. 
 


