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ЗАХОДИ 

щодо виконання  Програми розвитку житлово-комунального господарства 

Кушугумської територіальної  громади Запорізького району 

Запорізької області на 2022-2025 роки   
 

Перелік заходів Програми 
Розпорядник коштів / 

виконавець 

 

Джерела 

фінансування 
Сума тисгрн. 

Поточний ремонт, експлуатаційне 

утримання доріг комунальної 

власності, тротуарів з твердим 

покриттям, укладання шляхів біло-

щебеневим покриттям 

Кушугумська селищна рада  

Комунальне КП «Вічність, 

КП «Благоутрій» 

Селищний 

бюджет 

В межах бюджетних 

призначень на 

відповідний 

бюджетний рік 

Зимове утримання шляхів, 

тротуарів (очищення від снігу та 

обробка протиожеледними 

сумішами)  

Кушугумська селищна рада  

Комунальне КП «Вічність, 

КП «Благоутрій» 

Селищний 

бюджет 

В межах бюджетних 

призначень на 

відповідний 

бюджетний рік 

Придбання матеріалів і та поточний 

ремонт, інвентаризація, утримання 

та улаштування дитячих та 

спортивних майданчиків, зон 

відпочинку в парках та скверах 

Кушугумська селищна рада  

Комунальне КП «Вічність, 

КП «Благоутрій» 

Селищний 

бюджет 

В межах бюджетних 

призначень на 

відповідний 

бюджетний рік 

Придбання спецтехніки, 

обладнання, інвентарю, реманенту 

та елементів благоустрою, 

спецодягу для працівників 

(мотокоси, газонокосарки, 

бензопили та інший інвентар)  

Кушугумська селищна рада  

Комунальне КП «Вічність, 

КП «Благоутрій» 

Селищний 

бюджет 

В межах бюджетних 

призначень на 

відповідний 

бюджетний рік 

Зовнішне освітлення населених 

пунктів: технічне обслуговування, 

поточні ремонти та утримання 

мереж, придбання та заміна 

ліхтарів, кабелю, затискачів, 

освітлювальних приладів, 

утримання шаф керування, 

держповірка, заміна лічильників, 

стандартизація приладів, ін 

Кушугумська селищна рада  

Комунальне КП «Вічність, 

КП «Благоутрій» 

Селищний 

бюджет 

В межах бюджетних 

призначень на 

відповідний 

бюджетний рік 

Озеленення: окультурення та 

поточне утримання зелених 

насаджень, видалення сухих та 

Кушугумська селищна рада  

Комунальне КП «Вічність, 

Селищний 

бюджет 

В межах бюджетних 

призначень на 

відповідний 



аварійних дерев,., улаштування 

клумб та квітників, посадка дерев, 

кущів, квітів,  

КП «Благоутрій» бюджетний рік 

Утримання кладовищ: придбання 

матеріалів, інвентарю, утримання 

та ремонт благоустрою на 

кладовищах 

Кушугумська селищна рада  

Комунальне КП «Вічність, 

КП «Благоутрій» 

Селищний  

бюджет 

В межах бюджетних 

призначень на 

відповідний 

бюджетний рік 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані  

зовнішніх мереж водопостачання 

шляхом укладання відповідних 

договорів з КП  «Облводоканал» 

Запорізької обласної ради 

 

Кушугумська селищна рада  

 

Селищний 

бюджет 

2022 рік- 

200,0 тис.грн. 

2023-2025 рік-в 

межах бюджетних 

призначень на 

відповідний 

бюджетний рік 

 

Секретар селищної ради                                В.С.Кривенко 
 


