
 

 
Про надання фінансової допомоги 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

згідно з рішеннями Запорізької міської ради від 22.11.2017 №28 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 24.12.2012 №79 «Про затвердження 

Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення 

рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади 

м.Запоріжжя», від 30.03.2016 №27 «Про надання дозволу підприємствам, що 

належать до комунальної власності територіальної громади міста», рішенням 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 11.08.2017 №425 «Про 

затвердження Порядку складання фінансового плану комунальним 

підприємством та контролю за його виконанням», на виконання 

протокольного доручення позачергового засідання місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м.Запоріжжя від 

03.04.2020 №12 та листа заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради від 08.04.2020 № 08/03-23/01082, з метою посилення 

карантинних заходів на території міста Запоріжжя у зв’язку з поширенням 

захворюваності COVID – 19, виконавчий комітет Запорізької міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Доручити комунальному підприємству «Градпроект», за рахунок 

прибутку, одержаного від фінансово-господарської діяльності підприємства, 

здійснити придбання наступного майна: 

Найменування  

майна 

Кількість Вартість за 

одиницю, 

грн. без ПДВ 

Загальна вартість, 

грн. з ПДВ 

Дорожній знак 3.29 

«Обмеження максимальної 

швидкості 70 км» 

3 466,67 1 680,01 

Дорожній знак 3.29 

«Обмеження максимальної 

швидкості 50 км» 

5 466,67 2 800,02 

Дорожній знак 3.29 

«Обмеження максимальної 

швидкості 30 км» 

12 466,67 6 720,05 

Дорожній знак 3.41 

«Контроль» 

11 466,67 6 160,04 

Дорожній знак 4.7, 4.8 

«Об’їзд перешкоди» 

10 466,67 5 600,04 

Дорожній знак 2.1 «Дати 

дорогу» 

1 456,67 548,00 

Дорожній знак 2.2 «Проїзд 

без зупинки заборонено» 

2 456,67 1 096,01 

Дорожній знак 7.3.2 

«Напрямок дії» 

2 466,67 1 120,01 



Блок дорожній РДБ 1200х800 

білий 

25 957,50 28 725,00 

Блок дорожній РДБ 1200х800 

червоний 

25 957,50 28 725,00 

Загальна вартість майна становить 83 174,18 (вісімдесят три тисячі сто 

сімдесят чотири тисячі гривень вісімнадцять копійок).  

2. Доручити комунальному підприємству «Градпроект» передати, 

придбане на виконання п. 1 цього рішення, майно комунальному підприємству 

електромереж зовнішнього освітлення «Запоріжміськсвітло» у встановленому  

законом порядку.     

3. Комунальному підприємству «Градпроект» (Коляда В.А) та 

департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради  

(Назаренко П.В.) надати звіт щодо виконання цього рішення постійній 

депутатській комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і 

фінансів міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Мішка С.М. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради  Волобуєва В.О. 
 

 
Міський голова         В.В.Буряк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснювальна записка 
до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради  

«Про надання фінансової допомоги» 
 

На виконання протокольного доручення позачергового засідання місцевої 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

м.Запоріжжя від 03.042020 №12 та листа заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради від 08.04.2020 № 08/03-23/01082, з метою 

посилення карантинних заходів на території міста Запоріжжя, у зв’язку з 

поширенням захворюваності COVID – 19, департаментом архітектури та 

містобудування Запорізької міської ради, як органом управління майном 

комунального підприємства «Градпроект», підготовлено проєкт рішення 

виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про надання фінансової 

допомоги». 

Даним проєктом рішення пропонується комунальному підприємству 

«Градпроект», в рамках вирішення невідкладних питань соціально-

економічного розвитку міста та проблемних питань, пов’язаних з безпекою 

міста, за рахунок прибутку, одержаного від фінансово-господарської діяльності 

підприємства, на загальну суму 83 174,18 (вісімдесят три тисячі сто сімдесят 

чотири тисячі гривень вісімнадцять копійок), здійснити придбання наступного 

майна: 

 

Найменування  

майна 

Кількість Вартість за 

одиницю, 

грн. без ПДВ 

Загальна вартість, 

грн. з ПДВ 

Дорожній знак 3.29 

«Обмеження максимальної 

швидкості 70 км» 

3 466,67 1 680,01 

Дорожній знак 3.29 

«Обмеження максимальної 

швидкості 50 км» 

5 466,67 2 800,02 

Дорожній знак 3.29 

«Обмеження максимальної 

швидкості 30 км» 

12 466,67 6 720,05 

Дорожній знак 3.41 «Контроль» 11 466,67 6 160,04 

Дорожній знак 4.7, 4.8 «Об’їзд 

перешкоди» 

10 466,67 5 600,04 

Дорожній знак 2.1 «Дати 

дорогу» 

1 456,67 548,00 

Дорожній знак 2.2 «Проїзд без 

зупинки заборонено» 

2 456,67 1 096,01 

Дорожній знак 7.3.2 «Напрямок 

дії» 

2 466,67 1 120,01 

Блок дорожній РДБ 1200х800 

білий 

25 957,50 28 725,00 

Блок дорожній РДБ 1200х800 

червоний 

25 957,50 28 725,00 



 

Також, відповідно до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької 

міської ради «Про надання фінансової допомоги», комунальному підприємству 

«Градпроект» доручено передати, придбане на виконання цього рішення майно, 

комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення 

«Запоріжміськсвітло»  у встановленому  законом порядку та  надати звіт щодо 

виконання рішення постійній депутатській комісії з питань соціального та 

економічного розвитку, бюджету і фінансів міської ради. 

 

 
Заступник директора департаменту 
архітектури та містобудування 
міської ради        Л.В. Тендітник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


