
Додаток 1 
до Програми підтримки діяльності 
органів самоорганізації населення 
міста Запоріжжя 

 

 

 

Завдання і заходи  

 

з виконання Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя 
(найменування міської цільової програми) 

            

              тис.грн. 

Найменування завдання 
Найменування 

заходу 

Головний розпорядник 
бюджетних коштів, 

виконавці 

Джерела 
фінансування 

(бюджет міста, 
державний, 
обласний 

бюджети, інші) 
 

Прогнозні обсяги 

Всього 

за роками 

2017 20181 20191 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Завдання 1: 

Забезпечення органів самоорганізації 

населення необхідними нормативно-

методичними документами; проведення 

навчання щодо діяльності органів 

самоорганізації населення міста з 

метою підвищення правової освіти 

керівників та активу органів 

самоорганізації населення. 

 

 

 

 

Підготовка 

методичних 

матеріалів; 

організація 

семінарів, 

«круглих 

столів», 

конференцій 

Районні адміністрації 

Запорізької міської ради 
- - - - - 



 

 

 

 

 

 

2 

Продовження додатку 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Завдання 2: 

Проведення роботи  з мешканцями 

кварталу, вулиці, будинку щодо 

утримання території в задовільному 

санітарному стані, а саме: організація 

вивезення побутового сміття та 

проведення розрахунків згідно укладених 

договорів, ліквідації стихійних звалищ. 

Представлення інтересів жителів 

кварталу в межах вимог чинного 

законодавства. 

 Виконання інших повноважень, 

 передбачених Законом України «Про 

органи самоорганізації населення» 

 

 

 

Фінансова 

підтримка голів 

органів 

самоорганізації 

населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова 

підтримка голів 

органів 

самоорганізації 

населення 

 

Районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Дніпровському району 

Бюджет міста 826,089 244,914 282,261 298,914 

Районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Хортицькому району 

Бюджет міста 139,982 38,400 49,336 52,246 

Районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Вознесенівському 

району 

Бюджет міста 685,664 192,262 239,632 253,770 

Районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Олександрівському 

району 

Бюджет міста 685,489 176,961 246,978 261,550 

Районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Шевченківському 

району 

Бюджет міста 1430,130 442,133 479,843 508,154 

Районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Заводському району 

Бюджет міста 418,237 128,000 140,960 149,277 

Районна адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Комунарському району 

Бюджет міста 562,824 170,531 190,526 201,767 

Разом за завданням 2  4748,415 1393,201 1629,536 1725,678 

Разом за програмою  4748,415 1393,201 1629,536 1725,678 

 
  
Секретар міської ради                                                                                                                           Р.О. Пидорич    


