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ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Запорізької міської ради до депутатів Верховної Ради України щодо
розподілу очікуваних субвенцій з державного бюджету-місцевим бюджетам на
здійснення заходів з соціально – економічного розвитку окремих територій на
2018 рік
Ми, депутати Запорізької міської ради звертаємо Вашу увагу на
проблематику міста Запоріжжя, за мажоритарними округами від яких, Вас
обрано до Верховної Ради України. Бюджет міста Запоріжжя на 2018 рік має
великий дефіцит, що робить неможливим виконання усіх програм
життєдіяльності міста. Вам добре відомо про те, що результатами
децентралізації на 2018 рік є додаткове навантаження на бюджет міста
Запоріжжя, загальною сумою 818 млн. гривень, а саме, бюджетом нашого міста
повинен бути повністю покритий дефіцит субвенцій з державного бюджету, а
це : освіта 76,8 млн. грн, охорона здоров’я 335,7 млн. грн., надання інших пільг
та компенсація пільгового проїзду 83,4 млн. грн., функціонування нових
підрозділів для виконання переданих повноважень з надання адміністративних
послуг 40,9 млн. грн., харчування учнів 1-4 класів 46,8 млн.грн., утримання
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ПТНЗ 173 млн. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв закладів
охорони здоров’я 61,0 млн. грн.
Але ж за умови нормального фінансування зазначених програм
бюджетом держави, як це було о 2015 році, ці гроші могли бути використано
для проведення капітальних ремонтів житлового фонду міста Запоріжжя,
будинків ОСМД та тих, де ОСМД не створено, що повністю відповідало б
потребам міста!
Таким чином, взявши навантаження державних програм, бюджет міста
Запоріжжя, не має змоги самостійно профінансувати капітальні ремонти
житлового фонду міста, згідно обєктивної потреби, а ситуація з майже
аварійним станом житлового фонду міста, не може не хвилювати.
Згідно з частиною другою статті 13 Закону України “Про статус депутатів
місцевих рад”, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та
контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності, розташованих на території відповідної ради, до яких
звернувся депутат місцевої ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути
порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності
додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у
місячний строк.
Керуючись Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про
місцеве самоврядування в Україні”, ПРОСИМО:
1. Використати можливість отримання, виділеня та перерозподілу
субвенцій на 2018 рік, на проведення капітальних ремонтів будинків ОСББ, чи
то будинків де ОСББ не створене, на своїх мажоритарних округах, від яких Вас
обрано до Верховної Ради України.
2. Взяти ситуацію під особистий контроль!
3. Про результати повідомити Запорізьку міську раду.
Секретар міської ради

Р.О. Пидорич

