
ЗВІТ
Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради 

щодо використання коштів відповідно до бюджетних програм, 
фінансування яких здійснювалось у 2016 році

Відповідно до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства 
м.Дніпро на 2016-2020роки та Програми «Теплий під’їзд» на 2016-2020роки у 2016 році виділено 
на капітальний ремонт житлового фонду 220,7млн.грн., на утримання та експлуатацію житлового 
фонду територіальної громади м.Дніпро -  315,3млн.грн. (в тому числі на поточний ремонт -  238,0 
млн.грн.)

Згідно титульного списку на 2016 рік та станом на 01.01.2017 виконано капітальний ремонт 
на 456 будинку на загальну суму 182,1млн. грн., а саме:

Вид робіт

Для порівняння
2016 рік

2015 рік

кількість,
одиниці

вартість, 
млн. грн.

кількість,
одиниці

вартість, 
млн. грн.

ремонт м’якої та жорсткої покрівлі 58 11,6 267 62,8

ремонт сантехнічних систем 13 2,3 16 2,6

ремонт фасадів 1 6,1 2 4

ремонт ліфтів 57 17,5 165 99,4

ремонтно- будівельні роботи 3 1,4 6 1,5

проектні роботи 715 10,2 654 11,8
Погашення кредиторської заборгованості 
за 2014рік 10,6

Капітальний ремонт гуртожитків 2 и _ _

Інші роботи капітального ремонту 1,7 - -

Всього виконано кап. ремонт будинків 62,5 182,1
Кількість будинків, в яких проведено 
капітальний ремонт 149 456

Згідно титульного переліку житлових будинків щодо поточного ремонту на 2016 рік за 
рахунок бюджетних коштів виконано роботи на 3585 житловому будинку на загальну суму 225,5

Для порівняння
2016 рік

2015 рік
кількість,
одиниці вартість, млн. грн. кількість,

одиниці вартість, млн. грн.

Разом по місту 1397 62,5 3585 225,4
Ремонт систем 
електропостачання 51 2,4 167 6,6

Ремонт покрівель 310 22,4 614 51,6
Ремонт фасадів 176 10,9 874 66,1
Сантехнічні роботи 157 7,4 340 21,7
Ремонт ліфтів 487 9,6 556 24,6
Ремонт сходових клітин 191 9,1 672 27,8
Ремонт вимощення 12 0,4 77 4,8
Ремонт ДВК 11 0,2 140 2,3
Рембудроботи 2 0,1 6 0,3
«Теплий під’їзд» - - 139 19,7



Порівняно з 2015 роком використано коштів на утримання та експлуатацію житлового фонду 
у 2016 році по КФК 100101 ( млн.грн.):_________________ _______ _̂___ ________________________

2015рік 2016рік.
Витрати пов’язані з ліквідацією 
підприємств

І Д 2,2

В итрати на реєстрацію права 
власності житлових будинків в 
МЕТІ та виготовлення 
інвентарних справ

0,1

Витрати на різницю в тарифах 
на утримання ветхого та 
аварійного житла

1,3 ІД

Витрати на погашення 
заборгованості із заробітної 
плати з нарахуванням

6,4 1,3

Витрати на компенсацію при 
звільненні працівників

0,3 -

Придбання матеріалів, повірка 
приладів обліку теплової енергії

4,3 0,07

Утримання МКЦАДС 15,1 15,8
Утримання районних аварійних 
служб

0,4 -

Погашення заборгованості за 
спожиту електричну енергію

3,9 1,2

Оплачувальні громадські 
роботи

0,01 -

Виготовлення та поновлення 
інвентарних справ

ОД ОД

Різниця в тарифах у зв’язку із 
підвищенням мінімальної 
заробітної плати

4Д 13,2

Різниця в тарифах у зв’язку із 
підвищенням вартості 
електричної енергії

1,9 9,9

Погашення кредиторської 
заборгованості 2014,2015 років

2,69 0,03

Інші видатки - ІД
Всього 41,7 46,0

На виконання заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин Програми 
реформування та розвитку житлового господарства м.Дніпро на 2016-2020роки передбачено у 2016 
році по КФК 100203 3,0млн.грн. Фактично використано КП «Поводження з безпритульними 
тваринами» ДМР у 2016 році 2,2млн.грн. із загального фонду та 0,07млн.грн. спеціального фонду 
міської ради.

На виконання Програми сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних 
будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 13.07.2016 року 
№13/11 та введеної в дію з 01.09.2016року, міським бюджетом передбачено у 2016 році 23,7млн.грн. 
на 257 підприємств. Фактично використано 146 підприємствами бюджетні кошти (ОСББ, ОК, ЖБК) 
на загальну суму 14,0млн.грн. 28 підприємств (ОСББ, ОК, ЖБК) виконало роботи у 2016 році але не 
оплатило їх на загальну суму 2,3млн.грн.за даною Програмою.

Відповідно до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств (закладів) 
територіальної громади м.Дніпро на 2013-2017роки по КФК 180409 у 2016 році передбачено 
комунальним підприємствам, підпорядкованим департаменту 40,0млн.грн. на погашення 
заборгованості за спожиту електричну енергію, погашення заборгованості за надані послуги іншими 
підприємствами (установами) та на придбання основних засобів, необхідних для ведення 
господарської діяльності підприємств.



За розпорядженнями міського голови із цільового фонду міської ради за пропозиціями 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування по КФК 240900 
використано у 2016 році порівняно з 2015 роком________   ̂ ______

Вид робіт

Для порівняння
2016 рік

2015 рік

кількість,
одиниці

вартість, 
млн. грн.

кількість, 
одиниці - 
будинки

вартість, млн. грн.

Поточний ремонт покрівлі 2 0,2 3 0,237
Придбання вікон 1 0,191
Поточний ремонт з установлення 
металевого пандуса

1 0,008

Поточний ремонт із заміною вікон та 
дверей

7 0,997

Поточний ремонт будинку 2 0,1 2 0,298
Капітальний ремонт будинку 1 0,4
Всього 5 0,7 14 1,731

Відповідно до Програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради 
VII скликання на 2016-2020роки департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради 
по КФК 250404 використано у 2016 році порівняно з 2015 роком

Н азв а
2015 рік 2016 зік

К ільк ість
буди н ків

С ум а, 
млн. грн.

К ільк ість
буд и н к ів

С ум а, 
млн, грн.

П оточни й  р ем о н т  в ікон  та  д верей 47 1,7 363 21,63
П оточн и й  р ем о н т  п ід ’їзд ів 67 2,4 166 10,89
П оточн и й  р ем о н т  п о кр івл і 79 3,9 118 9,13
П оточн и й  р ем о н т  сан техси стем 48 1,6 144 8,74
П оточни й  р ем о н т  ф асаду 42 1,3 77 3,67
П оточни й  р ем о н т  ви м о щ ен н я 2 0,1 21 2,03
П оточн и й  р ем о н т  си стем  
ел ектроп остачан н я

111 0,9 32 1,49

П ото ч н и й  р ем о н т  л іф тів 52 1,2 19 1,36
В стан овлен н я  п р и л ад ів  о бл іку 0 0 5 0,12
П ри дбан н я  т а  встан о вл ен н я  м алих  
арх ітектурн и х  ф орм

119 0,5 2 0,02

Інш і 0,3 13 0,42
Р А З О М : 567 13,9 960 59,5

Директор
департаменту житлового господарства 
Дніпровської міської ради В.В.Грицай


