
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення  міської  ради  «Про внесення змін до «Програми 

використання коштів депутатського фонду у 2019 році», затвердженої 

рішенням міської ради від 19.12.2018 №54 (зі змінами)» 

 

Відповідно до звернень депутатів міської ради пропонується внести 

зміни до розподілу коштів Програми використання коштів депутатського 

фонду у 2019 році в частині уточнення обсягів спрямування коштів за 

наступними напрямками: 

 покращення матеріально-технічної бази та стану приміщень 

установ та організацій соціально - культурної сфери міста – 

21246,1 тис.грн., в тому числі: 
- освіти – 15 012,3 тис.грн., з них на капітальні видатки – 

4377,1 тис.грн. (придбання предметів довгострокового користування – 

комп`ютерна та оргтехніка, обладнання, побутова техніка, інтерактивні 

дошки, інтерактивний мультимедійний комплекс, меблі (дитячі стінки), 

проектори, спортивне обладнання, озеленення території тощо). 

На придбання матеріалів для ремонту та поточний ремонт приміщень, 

придбання меблів, побутової техніки, обладнання та інвентарю (шкільних 

парт та стільців, розвиваючі ігри та іграшки), комп`ютерної та оргтехніки, 

метало пластикових вікон та дверей, ремонт дитячого майданчика тощо – 

10635,2 тис.грн.; 

- фізичної культури та спорту – 1 138,6 тис.грн., з них на капітальні 

видатки – 848,6 тис. грн. для придбання спортивного обладнання 

(професійного тенісного столу, спортивного каное-одиночки), реконструкція 

роздягалень, душевих кімнат у плавательному басейні "Салют", на 

придбання спортивного інвентарю та екіпіровки – 290,0 тис. грн.; 

- охорони здоров`я – 3 638,0 тис.грн., з них на капітальні видатки – 

1 347,0 тис.грн. (придбання кисневого апарату МІТ-С для приготування 

кисневого коктейлю, побутової техніки, обладнання, комп`ютерної та 

оргтехніки, тощо), придбання медичного обладнання, меблів, побутової 

техніки, медичного інструментарію та будівельних матеріалів, проведення 

поточних ремонтів тощо 2 291,0 тис.грн.;  

- культури – 1 188,8 тис. грн., з них на капітальні видатки – 

768,6 тис.грн., а саме придбання комп`ютерної та оргтехніки, капітальний 

ремонт інженерних мереж, оздоблення глядацького залу та фасаду будівлі 

ПК "Молодіжний", поповнення бібліотечного фонду тощо, на придбання 

меблів, оргтехніки, поточний ремонт тощо – 420,2 тис.грн.; 

- реалізація заходів з туризму – 15,0 тис.грн. на придбання 

звукового обладнання за рахунок капітальних видатки – 8,1 тис.грн., 

поточних видатків – 6,9 тис.грн.  

- відділення територіального центру соціального обслуговування 

населення – 163,4 тис. грн., з них на капітальні видатки – 98,8 тис. грн. 

(придбання комп`ютерної техніки, здача об`єкту в експлуатацію під 

відділення соціальної реабілітації дітей інвалідів), на придбання м`яких 

модулів, ігрових килимів, комп`ютерної техніки тощо – 64,6 тис. грн.; 



- ветеранські організації – 90,0 тис.грн. для надання фінансової 

підтримки міській організації ветеранів.  

  реалізація соціального захисту громадян:  
 видатки на надання матеріальної допомоги громадянам міста, що опинилися 

в скрутній ситуації – 18 929,7 тис.грн., з них не розподілено – 1 504,8 тис.грн. 

 покращення стану житлово-комунального господарства міста 

та благоустрій міста – 23 824,2 тис.грн., з них на капітальні видатки –          

22 083,0 тис.грн. (придбання та встановлення вікон та дверей в під`їздах 

багатоповерхових будинків, частковий капітальний ремонт будинку 

(освітлення, ремонт фасаду, цоколю, покрівлі, під`їздів), благоустрій міста 

тощо. 

Придбання для подальшого встановлення нового комплексу поштових 

скриньок, придбання та встановлення малих архітектурних форм (урни та 

лавки), тощо – 1 741,2 тис.грн. 

Враховуючи зазначене, пропонується внести зміни до додатків 1 та 2 

Програми використання коштів депутатського фонду у 2019 році, що 

затверджені рішенням міської ради від 19.12.2018 № 54 (зі змінами).  
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