
Пояснювальна записка 
до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми «Діти 

Запоріжжя» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради  
від 19.12.2018 №31» (зі змінами) 

 
Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради на розгляд 

сесії міської ради виносить проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програми «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської 

ради від 19.12.2018 №31» (зі змінами). 

На сьогодні, в м. Запоріжжі функціонує комунальний заклад «Центр 

соціальної підтримки дітей та сімей «Затишна домівка». Проте, заклад  ще не 

повністю має обладнання для повноцінного функціонування та надання 

соціальних послуг. 

Відповідно до вимог Санітарного регламенту щодо зберігання свіжих 

продуктів, а саме: овочів, яєць тощо, є гостра необхідність у придбанні 

холодильної шафи за КЕКВ 3110 (сума шафи 28,311 тис. грн.). Окрім того, 

обов’язковою вимогою Санітарного регламенту є наявність сміттєвого 

контейнеру для вивозу твердих побутових відходів за (сума контейнеру 8,400 

тис. грн.). По КЕКВ 3110 установа має економію коштів на суму 7,450 тис.грн., 

яка утворилась в процесі проведення електронних закупівель на сайті 

Держзакупівлі.Онлан з придбання комп’ютерів. З урахуванням економії потреба 

по КЕКВ 3110 – 29,261 тис. грн.  

В Запоріжжі також діє комплекс дитячих будинків сімейного типу за 

адресою пр.Інженера Преображенського, 3, де проживає 4 сім’ї  та виховується 

34 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Завдяки міській 

Програмі за попередні роки всі дитячі будинки сімейного типу були обладнанні 

зсередини технікою, меблями та іншими предметами довгострокового 

користування. Проте, на подвір’ї комплексу відсутнє будь-яке паркове 

обладнання чи дитячі комплекси для того, аби діти проводили вільний час на 

свіжому повітрі. У зв’язку з цим є необхідність у встановленні 8 паркових лавок 

(по 2 на кожну родину) на території комплексу дитячих будинків сімейного 

типу (сумою 3300,00 кожна) на загальну суму 26 400,00 грн. 

 Враховуючи вищевикладене, необхідно внести зміни до Програми , а 

саме до п. 4.1. та до п. 3.1. шляхом викладення додатків 1, 2, 3  у новій редакції. 

  

Назва програми Затверджена 

сума, тис.грн. 

Необхідна сума, 

тис. грн. 

Проект 

тис.грн. 

«Діти Запоріжжя» 1420,104 55,661 1475,765 

 
 
 
Начальник служби (управління) 
у справах дітей міської ради      Н.С. Сиворакша 


