
1 

ІНФОРМАЦІЯ 
до Публічного представлення інформації про бюджет за бюджетними 

програмами та показниками за 2018 рік  
районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району 

 

7 березня 2019 року в залі зсідань районної адміністрації по Хортицькому 

району відбулося публічне представлення інформації про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками за 2018 рік. 

 

Протягом 2018 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 2018 році районною адміністрацією забезпечено виконання 

повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 8 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 склали 

9 437,9 тис.грн., або 99,99% до запланованих 9 438,5 тис.грн., в тому числі: 

 8 673,9 тис.грн. на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері 

комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації 

політики міської ради; 

 660,3 тис.грн. на модернізацію інфраструктури районної адміністрації в 

рамках міської цільової програми "Цифрова стратегія міста на 2017-2020 

роки"; 

 103,7 тис.грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування в рамках Програми економічного і соціального розвитку м. 

Запоріжжя на 2018 рік. 

 

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

видатки у сумі 49,3 тис.грн., або 100% до запланованих – 49,3 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 

«Міська цільова програма організації та відзначення в м.Запоріжжя 

загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та 

історичних подій на 2018 рік» видатки склали 65,0 тис.грн., або 100% до 

запланованих 65,0  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» - видатки склали 

59,7 тис.грн., або 100% до запланованих 59,7  тис.грн., в тому числі за 

заходами: 
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 30,0 тис.грн – на заходи з покращення ентомологічної ситуації 

анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя, попередження та зниження 

інфекційних захворювань та інвазій серед населення 

 29,7 тисгрн. – 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 2018-2020 роки, видатки склали 2 871,2 тис.грн., або 95,3% до 

запланованих 3 014,0 тис.грн., а саме за напрямками: 

 забезпечення облаштування та утримання окремої території району: 

 проведено обрізку 249 одиниць аварійно-небезпечних дерев (з 

урахуванням вікової межі дерев та для запобігання створення аварійних 

ситуацій під час сильних вітрів); 

 видалено 20 одиниць аварійно-небезпечних дерев та 64 одиниць пнів; 

 здійснено покіс трави на площі 84,0 тис.кв.м; 

 забезпечення належного санітарного та екологічного стану району, 

запобігання розповсюдженню гризунів та інфекційних захворювань : 

 проведені роботи з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на 

площі 40,4 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 0,8 тис. кв.м; 

 забезпечено підбір та захоронення мертвих тварин (11 одиниць); 

 вивезено 540 т сміття з стихійних звалищ; 

 забезпечено збирання безпечних відходів на площі 520,0 тис.кв.м; 

 Проведення інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрію: 

 проведено інвентаризацію та оцінку малих архітеутурних форм на 153  

дитячих та спортивних майданчиків району; 

 проведено розробку схеми організації дорожнього руху на дорогах району 

на ділянках загальною протяжністю 18км з метою забезпечення безпеки 

дорожнього руху, запобігання створення аварійних ситуацій; 

 Забезпечення утримання об’єктів благоустрою: 

 забезпечено утримання (регулярне прибирання) дитячих та спортивних 

майданчиків райну 

 промито 700 м.п. зливової каналізації гідродинамічним методом; 

 забезпечено виготовлення та встановлення 15 табличок на зупинках 

громадського транспорту; 

 Проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури: 

 відновлено дорожню розмітку на площі 2,21 тис.кв.м; 

 здійснено поточний ремонт 7 зупинок громадського транспорту;  

 Проведення поточного ремонту об’єктів благоустрою: 
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 Забезпечено проведення поточного ремонту 1,185 тис.кв.м поверхні 

окремих елементів дитячих та спортивних майданчиків (малих 

архітектурних форм); 

 забезпечено встановлення 5 дитячих та спортивних майданчиків та на 

виконання доручень депутатів міської ради встановлено 46  одиниць 

елементів дитячих та спортивних майданчиків. 

 

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 51,6 тис. кв.м асфальтового покриття 

прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. Видатки склали 

6 875,7 тис.грн., або 100% до запланованих 6 875,7 тис.грн. 

 

7. 4117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» 
– в рамках Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою 

міста Запоріжжя на 2018-2020 роки забезпечено будівництво 5 ділянок 

тротуарів загальною площею 4,4 тис. кв.м (видатки склали 2 349,2 тис.грн., або 

99,4% до запланованих - 2 362,6 тис.грн.) та профінансовано 2 494,4 тис.грн. 

КП "Управління капітальним будівництвом" – замовнику виконання робіт по 

об’єкту «Реконструкція центральної алеї скверу по пр.Ювілейному в 

Хортицькому районі у  м.Запоріжжя». 

 

8. 4117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій» в рамках Програми економічного і соціального розвитку 

м. Запоріжжя на 2018 рік доплачено вартість робіт з проектно-кошторисної 

документації у сумі 1,2 тис.грн за об’єктом «Реконструкція будівлі районної 

адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району за адресою: 

бульвар Будівельників, 19 в Хортицькому районі м.Запоріжжя» та визначено 

замовником виконання робіт за цим об’єктом КП "Управління капітальним 

будівництвом". 

 

Інформація про виконання результативних показників, що 

характеризують виконання зазначених 8 програм місцевого бюджету за 2018 

рік, наведена у звітах про виконання паспортів цих програм та оприлюднена на 

сайті Запорізької міської ради у січні 2019 року. 
 


