
 

 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

25.10.2017 №31 

 

Додаток 1 

                                      до Програми використання коштів 

   

                                   депутатського фонду у 2017 році     

 

                          
Завдання і заходи 

з виконання Програми використання коштів депутатського фонду у 2017 році 

тис. грн. 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання  

Прогнозні 

обсяги  

на 2017 рік 

1 2 3 4 5 

 

 

1.Покращення 

матеріально-технічної 

бази та стану 

приміщень установ 

соціально-культурної 

сфери міста 

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування (оргтехніки, 

обладнання, комплекти 

меблів, тощо) 

Департамент освіти і науки міської ради 

Бюджет 

міста 

4286,903 

Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської 

ради 
2101,400 

Департамент  охорони здоров'я міської ради 857,171 

Управління соціального захисту населення міської ради 61,500 

Департамент культури і туризму  міської ради 207,293 

Придбання предметів, 

матеріалів, програмного 

забезпечення, обладнання та 

інвентарю (меблів, 

інструментарію та матеріалів 

для ремонтів, що належать до 

поточних видатків) 

Департамент освіти і науки міської ради 
Бюджет 

міста 
4828,988 

Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської 

ради 

Бюджет 

міста 
278,616 

Департамент  охорони здоров'я міської ради 
Бюджет 

міста 
889,557 

Департамент культури і туризму  міської ради 
Бюджет 

міста 
192,598 

 Управління соціального захисту населення міської ради 
Бюджет 

міста 
206,000 



 

 

1 2 3 4 5 

 Проведення поточних та 

капітальних ремонтів 

приміщень, обладнання та 

прилеглих територій            

Департамент освіти і науки міської ради  Бюджет міста 4457,241 

Департамент спорту, сім'ї та молоді 

Запорізької міської ради 
Бюджет міста 12,000 

Управління соціального захисту населення 

міської ради 
Бюджет міста 20,000 

Департамент культури і туризму  міської ради Бюджет міста 577,158 

Департамент  охорони здоров'я міської ради Бюджет міста 692,989 

Разом за завданням 1 19669,414 

2.Реалізація 

соціального захисту 

громадян 

Надання матеріальної допомоги 

громадянам міста, які опинилися 

в скрутній ситуації 

Управління соціального захисту населення 

міської ради Бюджет міста 19048,911 

Разом за завданням 2   
19048,911 

 

 

 

3.Покращення стану 

житлово-

комунального 

господарства міста та 

благоустрій міста 

 

Проведення капітальних 

ремонтів житлового фонду 

Департамент з управління житлово-

комунальним господарством міської ради 

Бюджет міста 

3514,338 

Придбання та встановлення 

малих архітектурних форм 

Районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Олександрівському району 
96,665 

Районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району 
30,000 

Департамент з управління житлово-комунальним 

господарством міської ради 
823,248 

Виконання робіт з омолодження, 

кронування та висадки дерев 

Департамент з управління житлово-комунальним 

господарством міської ради 
31,508 

Департамент інфраструктури та благоустрою 

міської ради 
20,000 

Облаштування,  дитячих та 

спортивних майданчиків 

Департамент з управління житлово-комунальним 

господарством міської ради 
157,208 



1 2 3 4 5 

Департамент інфраструктури та благоустрою 

міської ради 
80,632 

Районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Хортицькому району 
355,000 

Районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Дніпровському району 
40,000 

Районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Вознесенівському району 
64,080 

Районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району 
189,000 

Районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Олександрівському району 
50,000 

Інші заходи з благоустрою міста 

Департамент інфраструктури та благоустрою 

міської ради 
26,002 

Районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Заводському району 
108,564 

Придбання обладнання 

(електролічильників)та розробка 

проектно-кошторисної 

документації для житлового 

фонду  

Департамент з управління житлово-комунальним 

господарством міської ради 

23,600 

Проведення ремонту 

внутрішньоквартальних доріг 

Департамент з управління житлово-

комунальним господарством міської ради 
148,292 

Районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Хортицькому району 
323,538 

Разом за завданням 3   
6081,675 

Разом за програмою  
44800,000 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                   Р.О. Пидорич 


