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Утримання в належному стані міських доріг                 22,0 млн. грн. 45.1%

Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ 1,45 млн. грн. 2.9%

Збереження та утримання в належному стані зелених зон міста  7,65 млн. грн. 15.8%

Забезпечення благоустрою кладовищ               2,5 млн. грн. 5.3%

Утримання системи вуличного освітлення 2,7 млн. грн. 5.4%

Послуги з утримання світлофорних об’єктів        1,0 млн. грн. 2%

Утримання в належному стані малих архітектурних форм 1,0 млн. грн. 2%

Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (електрична енергія)
9,8 млн. грн. 20.1%

Фунціонування фонтанів                                          250,0 тис. грн. 0.5%

Утримання прибережної смуги                                 150,0 тис. грн. 0.3%

Святкове оформлення міста                                               198,0 тис. грн. 0.4%

Регулювання чисельності безпритульних тварин          100,0 тис. грн. 0.2%

В проєкті бюджету на 2021 рік по загальному фонду передбачено  кошти у сумі 48,8 млн. грн., а саме:

ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ



В проєкті бюджету на 2021 рік по 
спеціальному фонду передбачено  кошти у сумі 
7,08 млн. грн., а саме :

Реконструкція пл. Театральної та пл. Євгена Фенцика 1,0 млн. грн. 14.1%

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій                    578,6 тис. грн. 8.2%

Капітальний ремонт скверу Франтішека Крупки по вул. Гойди                      1,5 млн. грн. 21.2%

Капітальний ремонт зеленої зони скверу Героїв Майдану                   1,5 млн. грн. 21.2%

Капітальний ремонт  скверу Святої Тетяни на пл. Народна                 1,5 млн. грн. 21.2%

Виготовлення проєкто-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний 
ремонт об’єктів благоустрою                                                                   

1,0 млн. грн. 14.1%
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ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОУСТРОЮ 
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ



Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної 
інфраструктури

Нанесення горизонтальної розмітки – 1,5 млн. грн. (10%)

Загальний фонд –

15,0 млн. грн

Спеціальний фонд –

68,0 млн. грн.

Проведення поточного ремонту світлофорних об’єктів – 198,0 тис. грн. (1.3%)

Заміна дорожніх знаків – 198,0 тис. грн. (1.3%)

Капітальний ремонт міських шляхів – 57,5 млн. грн. (84.6%)

Капітальний ремонт зупинок – 500,0 тис. грн. (0.7%)

на 2021 рік

Поточний ремонт елементів зливової каналізації – 198,0 тис. грн. (1.3%)

Поточний ремонт міських шляхів – 12,406 млн. грн. (82.7%)

Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць – 500,0 тис. грн. (3.4%)

Виготовлення пректно-кошторисної документації 

та проведення експертизи на капітальнмий ремонт

доріг та тротуарів – 1,0 млн. грн. (1.4%)

Капітальний ремонт тротуарів – 9,0 млн. грн. (13.3%)



Інші Програми

Виготовле
ння 

техдоку-
ментації

на багато-
квартирні
будинки

299 тис.грн.

Здійснення 
заходів із 

земле-
устрою

50 тис. грн.

Реалізація 
Національ

ної 
програми 
інформа-

тизації

25 тис. грн. 

Забезпечення 
функціонуван

ня 
підприємств 
побутового 

обслуговуван
ня, що 

входять до 
комунальної 

власності 
(внески у 
статутний 

фонд 
комунальних 
підприємств) 

10,9 млн.грн.

Забезпече
ння 

утриманн
я в 

належном
у стані 
об’єктів 

природно-
заповідно
го фонду 
місцевого 
значення 

«парк 
Підзамков

ий»

130 тис.грн.

Забезпечен
ня 

утримання 
в 

належному 
стані 

об’єктів  
природно-

заповідного 
фонду 

місцевого 
значення 

«парк 
Боздоськи»

152 тис. грн.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ


