ІНФОРМАЦІЯ
до Публічного представлення інформації про виконання бюджету за
бюджетними програмами та показниками за 2019 рік
районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району
14 лютого 2020 року в актовій залі Запорізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №32 Запорізької міської ради Запорізької області (м. Запоріжжя,
вул. 14 Жовтня, буд. 13) відбулося публічне представлення інформації про
бюджет за бюджетними програмами та показниками за 2019 рік.
Протягом 2019 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 2019 році районною адміністрацією забезпечено виконання
повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 9 програмами
місцевого бюджету, а саме:
1. 4110160 «Керівництво і управління у сфері комплексного соціальноекономічного розвитку районів та реалізації політики міської ради у
визначеному законодавством сферах управління» – видатки склали
10752,77 тис. грн або 99,88% до запланованих 10766,50 тис. грн, в тому числі:
− 10742,63 тис. грн на здійснення наданих законодавством повноважень у
сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації
політики міської ради;
− 10,142 тис. грн на придбання проектору EPSON в рамках Програми
економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя на 2019 рік.
2. 4110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» – проведені
видатки у сумі 53,788 тис. грн або 100% до запланованих – 53,788 тис. грн на
фінансову підтримку органів самоорганізації населення за Програмою
підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя.
3. 4114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» - за програмою
«Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки» видатки склали 64,974 тис. грн або
99,96% до запланованих 64,999 тис. грн.
4. 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 64,12 тис. грн або 99,94% до запланованих 64,158 тис.
грн, в тому числі за заходами:
− 32,2 тис. грн – на заходи з покращення ентомологічної ситуації
анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя, попередження та зниження
інфекційних захворювань та інвазій серед населення;
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− 31,92 тис. грн – на заходи, спрямовані на знищення гризунів у відкритих
стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя
населення м.Запоріжжя.
5. 4116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - в рамках
Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста
Запоріжжя на 2019-2021 роки видатки склали 5 156,027 тис. грн або 99,79% до
запланованих 5 167,084 тис. грн, а саме за напрямками:
•
забезпечення облаштування та утримання окремої території району:
− проведено обрізку 89 одиниць аварійно-небезпечних дерев (з
урахуванням вікової межі дерев та для запобігання створення аварійних
ситуацій під час сильних вітрів) на суму 248,214 тис. грн;
− видалено 112 одиниць пнів на суму 151,000 тис. грн;
− здійснено покіс трави на площі 86,207 тис. кв. м на суму 194,419 тис. грн;
•
забезпечення належного санітарного та екологічного стану території
району:
− проведені роботи з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на
площі 80,0 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 1,03 тис. кв. м на
загальну суму 640,18 тис. грн;
− забезпечено підбір та захоронення мертвих тварин (16 голів) на суму
6,704 тис. грн;
− вивезено 232 т сміття зі стихійних звалищ на суму 163,101 тис. грн;
− забезпечено збирання безпечних відходів на площі 1490,883 тис. кв. м на
суму 655,989 тис. грн;
•
проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури:
- нанесено дорожню розмітку на площі 4023 кв. м, на що було витрачено
705,843 тис. грн;
- проведено поточний ремонт 9 зупинок громадського транспорту на суму
390,522 тис. грн;
•
забезпечення утримання об’єктів благоустрою:
− забезпечено утримання (регулярне прибирання) дитячих та спортивних
майданчиків району на площі 702,123 тис. кв. м на суму 457,075 тис. грн;
− промито 3501 п. м. зливової каналізації гідродинамічним методом на суму
311,258 тис. грн;
•
забезпечено встановлення 128 одиниць засобів регулювання дорожнього
руху на суму 209,999 тис. грн;
•

•

проведено технічну інвентаризацію, паспортизацію та незалежну оцінку
11 одиниць мереж зливової каналізації, вартість робіт склала 169,0 тис. грн;
проведення поточного ремонту об’єктів благоустрою:
− проведено поточний ремонт 2,648 тис. кв. м площі малих архітектурних
форм на суму 420,653 тис. грн;
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встановлено 56 одиниць елементів малих архітектурних форм (лави, урни)
на суму 99,788 тис. грн.
•
на виконання доручень депутатів обласної ради встановлено 5 дитячих
майданчиків на суму 332,28 тис. грн.
В рамках Програми використання коштів депутатського фонду у 2019 році
видатки склали 2 295,274 тис. грн або 98,90% до запланованих 2 320,886 тис.
грн, а саме за напрямками:
•
на виконання доручень депутатів міської ради:
- забезпечено придбання та встановлення 67 одиниць елементів дитячих та
спортивних майданчиків на суму 660,331 тис. грн;
- проведено поточний ремонт газону з благоустроєм території на суму
1279,683 тис. грн;
- проведено ремонт 325 кв. м тротуару на суму 355,260 тис. грн.
•

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 2018-2020
роки забезпечено поточний ремонт 58,123 тис. кв. м асфальтового покриття
прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів на суму 7 088,371
тис. грн, технічний нагляд з поточного ремонту на суму 130,748 тис. грн.
За напрямом «Утримання внутрішньоквартальних територій»:
- проведено покіс трави на площі 453,955 тис. кв. м на суму 1151,372 тис.
грн;
- вивезено 212 т гілля, на навантаження, подрібнення та вивіз якого
витрачено 603,562 тис. грн;
- вивезено 1045 т опалого листя, на навантаження та вивіз якого витрачено
1486,198 тис. грн;
- проведено обрізку 127 дерев на прибудинкових територіях житлового
фонду на суму 352,553 тис. грн;
- проведено звалювання 87 дерев на прибудинкових територіях житлового
фонду на суму 229,033 тис. грн.
Загалом за програмою видатки склали 11 041,837 тис. грн або 99,73% до
запланованих 11 072,021 тис. грн.
7. 4117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»
– в рамках Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою
міста Запоріжжя на 2019-2021 роки забезпечено:
- реконструкцію 2701 кв. м. пішохідного тротуару по вул. Новгородській
від скверу Ювілейного до вул. Героїв 93-ї бригади м. Запоріжжя (видатки
склали 3270,608 тис. грн);
- розробку
проектно-кошторисної
документації
для
об’єктів:
«Реконструкція
елементів
благоустрою
існуючого
комплексу
спортивного майданчику по бул. Будівельників, 21 м. Запоріжжя» та
«Реконструкція автодорожніх проїздів та благоустрій території в районі
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ринку «Хортицький в Хортицькому районі м. Запоріжжя» на загальну
суму 76,935 тис. грн
- будівництво 2 ділянок тротуарів загальною площею 133 кв. м. (видатки
склали 299,410 тис. грн)
В рамках програми також профінансовано КП "Управління капітальним
будівництвом", а саме:
- на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція бул. Будівельників у
Хортицькому районі м.Запоріжжя» на суму 2039,978 тис. грн.;
- на продовження робіт з реконструкції центральної алеї скверу по пр.
Ювілейному в Хортицькому районі на суму 187,465 тис. грн.
Загалом за програмою видатки склали 5874,396 тис. грн або 95,13% до
запланованих 6175,257 тис. грн.
8. 4117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій» - в рамках Програми економічного і соціального розвитку
м. Запоріжжя на 2019 рік проведено коригування проектно-кошторисної
документації 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 51,578 тис. грн,
що становить 100% до запланованих видатків.
9. 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
2019-2021 роки забезпечено проведення поточного ремонту тротуару площею
2,854 тис. кв. м на суму 2 014,936 тис. грн та доріг площею 760 кв. м на суму
521,465 тис. грн.
Загалом за програмою видатки склали 2 536,4 тис. грн або 100% до
запланованих.
Узагальнена інформація про виконання зазначених 9 програм місцевого
бюджету за 2019 рік наведена у звітах про виконання паспортів цих програм та
оприлюднена на сайті Запорізької міської ради у січні 2020 року.
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