
Додаток 1 
  до Міської цільової програми   

забезпечення членства Запорізької 
міської ради в   Асоціаціях 

 
Завдання і заходи з виконання 

Міської цільової програми забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях 
                                                         (найменування міської цільової програми)  

 

Найменування завдання Найменування заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавці 

Джерела 

фінансуванні 

(бюджет міста, 

державний, обласний 

бюджети, інші) 

Прогнозні обсяги,    

тис.грн. 

Всього 

за 

роками 

2018 

1 2 3 4 5 6 

Становлення та розвиток 

місцевого 

самоврядування, 

запозичення передового 

досвіду ефективного 

впровадження в життя 

програм розвитку 

місцевого самоврядування 

в місті, підвищення 

добробуту жителів міста, 

обмін досвідом та 

реалізація  

Сплата щорічних членських 

внесків до Всеукраїнської 

Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація 

міст України» 

Виконавчий комітет 

Запорізької міської 

ради 

Бюджет міста 

(загальний фонд) 
450,411 450,411 

Сплата членського внеску до 

Запорізької обласної 

асоціації органів місцевого 

самоврядування  

Виконавчий комітет 

Запорізької міської 

ради 

Бюджет міста 

(загальний фонд) 
75,069 75,069 

   
 

 
 
 



 

                                                                                              2                                                          продовження додатку 1 
 

1 2 3 4 5 6 

в загальних інтересах 

суспільних проектів з 

метою вирішення проблем 

міста 

Сплата членського внеску до 

Асоціації 

«Енергоефективності міста 

України» 

Виконавчий комітет 

Запорізької міської 

ради 

Бюджет міста 

(загальний фонд) 
80,000 80,000 

Разом за завданням 605,480 605,480 

Разом за програмою                                                           605,480 605,480 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                   Р.О. Пидорич  



 

Додаток 2 
  до Міської цільової програми   

забезпечення членства Запорізької 
міської ради в   Асоціаціях 
 
 

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування  

Міської цільової програми забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях 
 (найменування міської цільової програми) 

 

                                       тис.грн 

  

Обсяг фінансування, всього, 

тис.грн. 
За роками виконання 

2018 

1 2 3 

Бюджет міста  605,480 605,480 

Державний бюджет     

Обласний бюджет     

Інші джерела     

Усього 605,480 605,480 
 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                       Р.О. Пидорич 

 
 
 



 

 
Додаток 3 

  до Міської цільової програми   
забезпечення членства Запорізької 
міської ради в   Асоціаціях 
 
 

Очікувані результати виконання  

Міської цільової програми забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях 
(найменування міської цільової програми) 

Найменування завдання 

Найменування 

показників виконання 

завдання 

Одиниця 

виміру 

Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавець 

Значення показників 

Усього 2018 

1 2 3 4 5 6 

Забезпечення членства міста в 

Асоціаціях шляхом сплати 

членських внесків 

Кількість організацій, 

в яких набуто 

членство та треба 

сплачувати внески 

од. 

Виконавчий комітет 

Запорізької міської 

ради 

3 3 

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                           Р.О. Пидорич      


