
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради 
19.12.2018 №42  
 
Додаток 1 
До міської цільової програми надання  
автотранспортних та господарських 
послуг структурним підрозділам та 
виконавчому комітету міської ради  

Завдання і заходи 

 Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських 

послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради  
(найменування міської цільової програми)      

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                               тис.грн 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів, 

виконавці 

Джерела 

фінансуванні 

(бюджет міста, 

державний, 

обласний 

бюджети, інші) 

Прогнозні обсяги 

Всього 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Забезпечення належного 

функціонування установи 

для задоволення потреб 

виконавчого комітету та 

його структурних 

підрозділів у 

автотранспортному та 

господарському 

обслуговуванні, технічне 

утримання в належному  

- утримання існуючого 

автомобільного 

транспорту у належному 

технічному та 

експлуатаційному стані; Виконавчий 

комітет 

Запорізької 

міської ради, ЗКУ 

«Автогоспцентр» 

Бюджет міста 

(загальний фонд) 

 

9045,409 

 

10870,851  - зміцнення 

матеріально-технічної 

бази установи; 

33223,163 13306,903 

 

  



 

                       2                                                          продовження додатку 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

стані транспортних 

засобів та механічних 

приладів  

-забезпечення пальним та 

мастильними матеріалами; 
        

  

-оплата праці працівників 

підприємства; 
        

  

-забезпечення належними умовами 

праці робітників; 
        

  

-виконання обов`язкових заходів 

для безпечного керування 

автотранспортам; 

        

  

-забезпечення погашення 

комунальних та експлуатаційних 

послуг в повному обсязі; 

        

  

-забезпечення виконання 

обов’язкових для функціонування 

та господарської діяльності 

підприємства навчань та підвищень 

кваліфікації 

        

  

Разом за завданням   33223,163 9045,409 13306,903 10870,851 

Разом за програмою      33223,163 9045,409 13306,903 10870,851 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                               Р.О. Пидорич                                                                                              

     



                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради 
19.12.2018 №42 

 
                                                  Додаток 2 

До міської цільової програми надання  
автотранспортних та господарських 
послуг структурним підрозділам та 
виконавчому комітету міської ради  

 
 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування  

Міської цільової програминадання автотранспортних та господарських  

послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради  
 (найменування міської цільової програми) 

                                                   тис.грн. 

  
Обсяг фінансування, 

всього 

За роками виконання 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

Бюджет міста  33223,163 9045,409 13306,903 10870,851 

Державний бюджет      

Обласний бюджет      

Інші джерела*       

Усього 33223,163 9045,409 13306,903 10870,851 

 

 Інші джерела можуть включати гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством 

 

     Секретар міської ради                                                                                                                                Р.О. Пидорич                                                                                


