
 

 

          

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

28.03.2018 №55 

 

Додаток 1 

                                      до Програми використання коштів 

   

                                   депутатського фонду у 2018 році     

 

                          
Завдання і заходи 

з виконання Програми використання коштів депутатського фонду у 2018 році 

тис. грн. 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання  

Прогнозні 

обсяги  

на 2018 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 

3961,592 

Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської 

ради 
186,918 

Департамент  охорони здоров'я міської ради 920,103 

Управління соціального захисту населення міської ради 70,000 

Департамент культури і туризму  міської ради 141,185 

Придбання предметів, 

матеріалів, програмного 

забезпечення, обладнання та 

інвентарю (меблів, 

інструментарію та матеріалів 

для ремонтів, що належать до 

поточних видатків, тощо) 

Департамент освіти і науки міської ради 

Бюджет 

міста 

 

3839,407 

Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської 

ради 
714,050 

Департамент  охорони здоров'я міської ради 1028,220 

Департамент культури і туризму  міської ради 299,996 

  Управління соціального захисту населення міської ради  76,490 



 

 

1 2 3 4 5 

 Проведення поточних та 

капітальних ремонтів 

приміщень, прилеглих територій 

та інші будівельні роботи, 

ремонт обладнання та надання 

послуг, тощо 

Департамент освіти і науки міської ради   

 

 

Бюджет міста 

5007,628 

Департамент спорту, сім'ї та молоді 

Запорізької міської ради 
30,000 

Управління соціального захисту населення 

міської ради 
308,000 

Департамент культури і туризму  міської ради 31,645 

Департамент  охорони здоров'я міської ради 755,870 

Разом за завданням 1 17371,104 

2.Реалізація 

соціального захисту 

громадян 

Надання матеріальної допомоги 

громадянам міста, які опинилися 

в скрутній ситуації 

Управління соціального захисту населення 

міської ради Бюджет міста 39100,805 

Разом за завданням 2   
39100,805 

 

 

 

3.Покращення стану 

житлово-

комунального 

господарства міста та 

благоустрій міста 

 

Компекс ремонтно-будівельних 

робіт направлених на 

поліпшення експлуатаційних 

показників житлового фонду 

Департамент з управління житлово-

комунальним господарством міської ради 
Бюджет міста 5230,151 

Придбання та встановлення 

малих архітектурних форм 

Департамент з управління житлово-комунальним 

господарством міської ради 
Бюджет міста 786,940 

 

Виконання робіт з омолодження 

та кронування дерев, тощо 

 

Департамент інфраструктури та  благоустрою 

Запорізької  міської ради 
Бюджет міста 6,600 

Департамент з управління житлово-комунальним 

господарством міської ради 
Бюджет міста 217,300 

Облаштування дитячих та 

спортивних майданчиків 

Департамент з управління житлово-комунальним 

господарством міської ради 
Бюджет міста 30,000 

Районна адміністрація ЗМР по Хортицькому 

району 
Бюджет міста 719,000 



1 2 3 4 5 

Районна адміністрація ЗМР по Комунарському 

району 
Бюджет міста 19,800 

Районна адміністрація ЗМР по 

Олександрівському району 
Бюджет міста 154,300 

Районна адміністрація ЗМР по Шевченківському 

району 
Бюджет міста 200,000 

Районна адміністрація ЗМР по Заводському 

району 
Бюджет міста 100,000 

Разом за завданням 3   
7464,091 

Разом за програмою  
63936,000 

 

 

 

 

 

                                               Секретар міської ради                                                                                       Р.О. Пидорич 


