
          

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

29.08.2018 №25 

 

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 

5246,084 

Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської 

ради 
4916,148 

Департамент  охорони здоров'я міської ради 1441,228 

Управління соціального захисту населення міської ради 233,000 

Департамент культури і туризму  міської ради 263,238 

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 

 

5843,662 

Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської 

ради 
838,509 

Департамент  охорони здоров'я міської ради 1494,558 

Департамент культури і туризму  міської ради 498,605 

  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 

7078,741 

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 1039,849 

Разом за завданням 1 29776,157 

2.Реалізація 

соціального 

захисту громадян 

Надання матеріальної допомоги 

громадянам міста, які опинилися в 

скрутній ситуації 

Управління соціального захисту населення 

міської ради Бюджет міста 20675,385 

Надання матеріальної допомоги 

громадянам міста, які опинилися в 

скрутній ситуації (додатково за 

наявності відповідних асигнувань в 

бюджет міста) 

Управління соціального захисту населення 

міської ради 
Бюджет міста 6393,600 

Разом за завданням 2   27068,985 

 

 

 

3.Покращення 

стану житлово-

комунального 

господарства 

міста та 

благоустрій міста 

 

Комплекс ремонтно-будівельних 

робіт направлених на поліпшення 

експлуатаційних показників 

житлового фонду 

Департамент з управління житлово-

комунальним господарством міської ради 
Бюджет міста 9919,410 

Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства 

(придбання та встановлення 

скриньок, малих архітектурних 

форм, омолодження та кронування 

дерев, тощо) 

Департамент з управління житлово-комунальним 

господарством міської ради 
Бюджет міста 1464,619 

Благоустрій міста (придбання та 

встановлення МАФ, омолодження 

Районна адміністрація ЗМР по Дніпровському 

району 
Бюджет міста 25,000 
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та кроннування дерев, зовнішнє 

освітлення та інше) 

 

Районна адміністрація ЗМР по Шевченківському 

району 
Бюджет міста 92,000 

Департамент інфраструктури та блогоустрою 

міської ради 
Бюджет міста 124,848 

Облаштування дитячих та 

спортивних майданчиків 

Департамент з управління житлово-комунальним 

господарством міської ради 
Бюджет міста 162,300 

Районна адміністрація ЗМР по Дніпровському 

району 
Бюджет міста 66,181 

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   
13484,458 

Разом за програмою  
70329,600 

 

 

 

 

   Секретар міської ради                                                                                                                                              Р.О. Пидорич 


