
          

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

27.06.2018 №18 

 

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 

4891,013 

Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської 

ради 
4924,873 

Департамент  охорони здоров'я міської ради 1366,228 

Управління соціального захисту населення міської ради 208,000 

Департамент культури і туризму  міської ради 286,238 

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 

 

5614,892 

Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської 

ради 
800,195 

Департамент  охорони здоров'я міської ради 1469,058 

Департамент культури і туризму  міської ради 440,505 

  Управління соціального захисту населення міської ради  130,490 
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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 

6693,952 

Департамент спорту, сім'ї та молоді 

Запорізької міської ради 
30,000 

Управління соціального захисту населення 

міської ради 
367,000 

Департамент культури і туризму  міської ради 355,045 

Департамент  охорони здоров'я міської ради 992,849 

Разом за завданням 1 28570,338 

2.Реалізація 

соціального 

захисту громадян 

Надання матеріальної допомоги 

громадянам міста, які опинилися в 

скрутній ситуації 

Управління соціального захисту населення 

міської ради Бюджет міста 22809,666 

Разом за завданням 2   
22809,666 

 

 

 

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 9127,717 

Придбання та встановлення малих 

архітектурних форм 

Департамент з управління житлово-комунальним 

господарством міської ради 
Бюджет міста 1177,131 

Районна адміністрація ЗМР по Шевченківському 

району 
Бюджет міста 44,000 

Виконання робіт з омолодження та 

кронування дерев, тощо 

 

Департамент з управління житлово-комунальним 

господарством міської ради 
Бюджет міста 242,900 

Районна адміністрація ЗМР по Шевченківському 

району 
Бюджет міста 48,000 

Інші заходи благоустрію міста 
Департамент інфраструктури та блогоустрою 

міської ради 
Бюджет міста 124,848 
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Облаштування дитячих та 

спортивних майданчиків 

Департамент з управління житлово-комунальним 

господарством міської ради 
Бюджет міста 152,300 

Районна адміністрація ЗМР по Дніпровському 

району 
Бюджет міста 9,000 

Районна адміністрація ЗМР по Хортицькому 

району 
Бюджет міста 769,000 

Районна адміністрація ЗМР по Комунарському 

району 
Бюджет міста 19,800 

Районна адміністрація ЗМР по 

Олександрівському району 
Бюджет міста 153,000 

Районна адміністрація ЗМР по Шевченківському 

району 
Бюджет міста 588,300 

Районна адміністрація ЗМР по Заводському 

району 
Бюджет міста 100,000 

Разом за завданням 3   
12555,996 

Разом за програмою  
63936,000 

 

 

 

 

 

   Секретар міської ради                                                                                                                                              Р.О. Пидорич 


