
    

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 
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Додаток 2 

до Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2019 році 

Очікувані результати 

з виконання Програми використання коштів депутатського фонду у 2019 році 

(найменування міської цільової програми) 

      

Найменування 

завдання 

Найменування показників виконання 

завдання 

Одини

ця 

виміру 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Прогнозні 

обсяги 

на 2019 рік 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

1.Покращення 

матеріально-

технічної бази та 

стану приміщень 

установ соціально-

культурної сфери 

міста,тощо 

 

 

Кількість закладів, яким придбано 

оргтехніку, обладнання, комплекти 

меблів, тощо  

од. Департамент освіти і науки міської ради 106 

од. Департамент  охорони здоров'я міської ради 15 

од. 
Департамент спорту, сім'ї та молоді 

Запорізької міської ради 
4 

од. 
Управління соціального захисту населення 

міської ради 
5 

од. 
Департамент культури і туризму  міської 

ради 
23 

Кількість закладів, в яких проведено 

ремонт приміщень, обладнання, або  

благоустрій прилеглих територій, 

надано послуги, тощо 

од. Департамент освіти і науки міської ради 89 

од. Департамент  охорони здоров'я міської ради 7 

од. 
Департамент спорту, сім'ї та молоді 

Запорізької міської ради 
3 

од. 
Управління соціального захисту населення 

міської ради 
3 



2 
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  од. 
Департамент культури і туризму  міської 

ради 
6 

 

Кількість закладів, яким придбано 

матеріали для ремонтів, обладнання, 

комп`ютерну техніку, меблі та інвентар 

тощо 

од. Департамент освіти і науки міської ради 126 

од. 
Департамент спорту, сім'ї та молоді 

Запорізької міської ради 

 

7 

од. Департамент  охорони здоров'я міської ради 17 

од. 
Управління соціального захисту населення 

міської ради 
10 

од. 
Департамент культури і туризму міської 

ради 
14 

2.Реалізація 

соціального захисту 

громадян 

Кількість громадян, що опинилися в 

скрутній ситуації,  яким надано 

матеріальну допомогу 

чол. 
Управління соціального захисту населення 

міської ради 
9783 

3.Покращення стану 

житлово-

комунального 

господарства міста 

та благоустрій міста 

 

Кількість об’єктів житлового фонду, 

 які охоплені капітальним ремонтом 
од. 

Департамент з управління житлово-

комунальним господарством міської ради 
441 

Кількість придбаних та встановлених 

малих архітектурних форм, тощо 

од. 
Департамент з управління житлово-

комунальним господарством міської ради 
5252 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Дніпровському району 
5 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Олександрівському району 
11 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Комунарському району 
4 

Кількість об`єктів по капітальному 

ремонту та будівництву мереж 

зовнішнього освітлення 

од. 
Департамент інфраструктури та 

благоустрою міської ради 
4 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Комунарському району 
38 

Кількість облаштованих, 

відремонтованих  дитячих та 

спортивних майданчиків, тощо 

 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Хортицькому району 
9 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Шевченківському району 
9 
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од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Дніпровському району 
6 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Вознесенівському району 
4 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Олександрівському району 
4 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по Заводському 

району 
3 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Комунарському району 
4 

од. 
Департамент з управління житлово-

комунальним господарством міської ради 
1 

Кількість дерев, які потребують 

омоложення та кронування, тощо 
од. 

Департамент з управління житлово-

комунальним господарством міської ради 
64 

Кількість об`єктів благоустрою міста, 

що охоплені капітальним та поточним 

ремонтом, тощо 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Олександрівському району 
16 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Хортицькому району 
3 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Комунарському району 
4 

 

 

 

  Секретар міської ради                                                                                                                                          Р.О. Пидорич 
 


