
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Про схвалення змін 
до програми 

 

 

 Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проєкт 

рішення міської ради «Про внесення змін до «Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2020 році», затвердженої рішенням міської ради від 

18.12.2019 №48 (зі змінами)». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І. 

 

Міський голова         В.В. Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Проєкт №20      
                                                                                                  від 02.09.2020    

                                                                                               Варіант №3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін до «Програми використання коштів депутатського фонду у 
2020 році», затвердженої рішенням міської ради від 18.12.2019 №48 (зі 
змінами)»  
 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Запорізька міська рада  
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до «Програми використання коштів депутатського фонду 

у 2020 році», затвердженої рішенням міської ради від 18.12.2019 №48 (зі 

змінами)», виклавши додатки 1,2 в новій редакції (додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І. та постійну 

комісію Запорізької міської ради з питань соціального та економічного 

розвитку, бюджету і фінансів (Божко Р.А.).  

 

 

Міський голова         В.В. Буряк 

 

 

 

 

 

Проєкт рішення підготовлено 

департаментом фінансової та   

бюджетної політики Запорізької  

міської ради  

 

 

Директор департаменту  

фінансової та бюджетної політики    

Запорізької міської ради                                                                   О.А. Вагіс  

       

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

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

використання коштів депутатського фонду у 2020 році», затвердженої 

рішенням міської ради від 18.12.2019 №48 (зі змінами)» 

 

Відповідно до звернень депутатів міської ради пропонується внести 

зміни до розподілу коштів Програми використання коштів депутатського 

фонду у 2020 році в частині уточнення обсягів спрямування коштів за 

наступними напрямками: 

 покращення матеріально-технічної бази та стану приміщень 

установ та організацій соціально - культурної сфери міста – 

19 144,4 тис.грн., в тому числі: 
- освіти – 14 015,4 тис.грн., з них на капітальні видатки – 

3 550,7 тис.грн. (придбання предметів довгострокового користування – 

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

дошки, елементів дитячого майданчика, кухонного обладнання, музичної 

апаратури  тощо). 

На придбання матеріалів для ремонту та поточний ремонт приміщень, доріг 

та тротуарів, обладнання та інвентарю, меблів, побутової техніки,  метало 

пластикових вікон та дверей, тощо – 10 464,7 тис.грн.; 

- охорони здоров`я – 3 827,6 тис.грн., з них на капітальні видатки – 

1 174,6 тис.грн. (придбання моніторів цілодобового нагляду за пацієнтом, 

вагів електронних з ростоміром, побутової техніки, комп`ютерної та 

оргтехніки, для капітального ремонту вузькопрофільної палати інтенсивної 

терапії), для поточного ремонту приміщень, проведення робіт по кронуванню 

та видаленню дерев, придбання медичного обладнання, меблів, медичного 

інструментарію, оргтехніки, канцелярії, здійснення необхідних заходів, 

спрямованих на запобігання, виникненню та поширенню, локалізацію 

спалахів, епідемії короновірусної хвороби (COVID-19) тощо 2 653,0 тис.грн.; 

- культури і туризму – 655,9 тис.грн., з них на капітальні видатки – 

232,9 тис. грн. (придбання предметів довгострокового користування – 

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

ремонт центральної бібліотеки ЦБС для дітей), на проведення заходів, 

придбання технічного і акустичного обладнання, тощо – 423,0 тис.грн.; 

- фізичної культури та спорту – 475,0 тис.грн., з них на капітальні 

видатки – 256,3 тис. грн. для придбання спортивного обладнання 

(професійного тенісного столу, велотренажеру для скайленгу, весел), на 

придбання спортивного інвентарю (тенісних м`ячів, спортивної форми, сітка, 

ракетки тощо) – 218,7 тис. грн.;  

- соціального захисту населення – 170,5 тис.грн, з них на 

капітальні видатки 127,0 тис.грн. для придбання оргтехніки, побутової 

техніки, кап`ютерного обладнання з програмним забезпеченням. 

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

в скрутній ситуації – 20 111,6 тис.грн., з них не розподілено 1 694,1 тис.грн. 

 покращення стану житлово-комунального господарства міста 

та благоустрій міста – 24744,0 тис.грн., з них на капітальні видатки –           



22 288,9 тис.грн. (придбання та встановлення вікон та дверей в під`їздах 

багатоповерхових будинків, придбання обладнання, частковий капітальний 

ремонт будинку (освітлення, ремонт фасаду, цоколю, покрівлі, під`їздів та 

ін.), встановлення та облаштування дитячих, спортивних майданчиків, тощо. 

Придбання для подальшого встановлення нового комплексу поштових 

скриньок, малих архітектурних форм, обрізка, видалення та кронування 

дерев тощо – 2 455,1 тис.грн. 

 Враховуючи зазначене, пропонується внести зміни до додатків 1 та 2 

Програми використання коштів депутатського фонду у 2020 році, що 

затверджені рішенням міської ради від 18.12.2019 № 48 (зі змінами).  

 

 

Директор департаменту                                   

фінансової та бюджетної політики                              

Запорізької міської ради                                                                        О.А. Вагіс                                                                                  



          

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

_______№ ___________ 

 

Додаток 1 

   до Програми використання коштів 

   

депутатського фонду у 2020 році     

 

                          
Завдання і заходи 

з виконання Програми використання коштів депутатського фонду у 2020 році 

тис. грн. 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання  

Прогнозні 

обсяги  

на 2020 рік 

1 2 3 4 5 

 

 

1.Покращення 

матеріально-

технічної бази та 

стану приміщень 

установ 

соціально-

культурної 

сфери міста, 

тощо 

 

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування (оргтехніки, 

обладнання, комплекти 

меблів, тощо) 

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради 

Бюджет 

міста 

3458,311 

Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської 

ради 
156,300 

Департамент  охорони здоров'я Запорізької міської ради 1084,599 

Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської 

ради 
30,000 

Департамент культури і туризму міської ради 155,391 

Управління соціального захисту населення Запорізької 

міської ради 
97,000 

Придбання предметів, 

матеріалів, програмного 

забезпечення, обладнання та 

інвентарю (меблів, 

інструментарію та матеріалів 

для ремонтів, що належать до  

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради 
Бюджет 

міста 

3757,957 

Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської 

ради 
218,703 



2 

 

1 2 3 4 5 

 

поточних видатків, тощо) 

Департамент охорони здоров'я Запорізької 

міської ради 

 
1660,001 

 Департамент культури і туризму міської ради 
230,660 

 Управління соціального захисту населення 

Запорізької міської ради 
27,500 

 

Проведення поточних та 

капітальних ремонтів приміщень, 

прилеглих територій та інші 

будівельні роботи, ремонт 

обладнання та надання 

послуг,благоустрій території, 

проведення заходів тощо 

 

Департамент освіти і науки Запорізької міської 

ради 

 

 

 

Бюджет міста 

6478,947 

 Департамент спорту, сім'ї та молоді 

Запорізької міської ради 
100,000 

 Управління соціального захисту населення 

Запорізької міської ради 
16,000 

 
Департамент культури і туризму міської ради 590,000 

 Департамент охорони здоров'я Запорізької 

міської ради 
1083,000 

Разом за завданням 1 19144,369 

2.Реалізація 

соціального 

захисту громадян 

Надання матеріальної допомоги 

громадянам міста, які опинилися в 

скрутній ситуації 

Управління соціального захисту населення 

Запорізької міської ради Бюджет міста 20550,133 

Разом за завданням 2  20550,133 

 

 

 

 

 

3.Покращення 

стану житлово-

комунального 

господарства 

міста та 

благоустрій міста 

Комплекс ремонтно-будівельних 

робіт направлених на поліпшення 

експлуатаційних показників 

житлового фонду 

Департамент з управління житлово-

комунальним господарством Запорізької 

міської ради 

Бюджет міста 17159,322 

Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства 

(придбання та встановлення 

скриньок, малих архітектурних 

форм, омолодження, кронування та 

висадка дерев, тощо) 

Департамент з управління житлово- 

комунальним господарством Запорізької 

міської ради 

Бюджет міста 1810,071 
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1 2 3 4 5 

 

Облаштування, будівництво, 

ремонт дитячих та спортивних 

майданчиків 

 

Районна адміністрація ЗМР по Дніпровському 

району 

 

Бюджет міста 

 

592,500 

 Районна адміністрація ЗМР по Хортицькому 

району 
1668,700 

 Районна адміністрація ЗМР по Шевченківському 

району 
372,000 

 Районна адміністрація ЗМР по Вознесенівському 

району 
109,825 

 Районна адміністрація ЗМР по Комунарському 

району 
11,900 

 
Районна адміністрація ЗМР по Заводському 

району 
170,680 

 

 

Департамент з управління житлово- 

комунальним господарством Запорізької  

міської ради 

Бюджет міста 

32,000 

 
 

Департамент інфраструктури та благоустрою 

міської ради 
88,000 

 
 

Районна адміністрація ЗМР по Хортицькому 

району 
270,000 

 

Благоустрій міста (зовнішнє 

освітлення,забезпечення збору та 

вивезення сміття, ремонт тротуарів, 

встановлення малих архітектурних 

форм, видалення дерев та інше) 

Районна адміністрація ЗМР по Вознесенівському 

району 
255,000 

 Районна адміністрація ЗМР по 

Олександрівському району 
188,500 

 Районна адміністрація ЗМР по Шевченківському 

 району 
30,000 

 Районна адміністрація ЗМР по Заводському 

 району 
130,000 
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1 2 3 4 5 

 Районна адміністрація ЗМР по Дніпровському 

району 
1417,000 

Разом за завданням 3  24305,498 

Разом за програмою 64000,000 

 

 

   Секретар міської ради                                                                                                                                              Р.О. Пидорич 



    

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

 _______№ ___ 

 

Додаток 2 

до Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2020 році 
 

Очікувані результати 

з виконання Програми використання коштів депутатського фонду у 2020 році 
(найменування міської цільової програми) 

 

      

Найменування 

завдання 

Найменування показників виконання 

завдання 

Одини

ця 

виміру 

 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

 

Прогнозні 

обсяги 

на 2020 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 84 

од. Департамент  охорони здоров'я міської ради 13 

од. 
Департамент спорту, сім'ї та молоді міської 

ради 
4 

од. 
Управління соціального захисту населення 

міської ради 
4 

од. 
Служба (управління) у справах дітей 

Запорізької міської ради 
1 

од. 
Департамент культури і туризму  міської 

ради 
7 



2 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Кількість закладів, в яких проведено 

ремонт приміщень, обладнання, або  

благоустрій прилеглих територій, надано 

послуги, тощо 

од. Департамент освіти і науки міської ради 88 

од. 
Департамент спорту, сім'ї та молоді 

Запорізької міської ради 
1 

од. Департамент  охорони здоров'я міської ради 4 

од. 
Управління соціального захисту населення 

міської ради 
1 

од. 
Департамент культури і туризму  міської 

ради 
2 

Кількість закладів, яким придбано 

матеріали для ремонтів, обладнання, 

комп`ютерну техніку, меблі та інвентар 

тощо 

од. Департамент освіти і науки міської ради 93 

од. 
Департамент спорту, сім'ї та молоді міської 

ради 
6 

од. Департамент  охорони здоров'я міської ради 13 

од. 
Департамент культури і туризму  міської 

ради 
4 

од. 
Управління соціального захисту населення 

міської ради 
4 

2.Реалізація 

соціального захисту 

громадян 

Кількість громадян, що опинилися в 

скрутній ситуації,  яким надано 

матеріальну допомогу 

чол. 
Управління соціального захисту населення 

міської ради 

 

8044 

 

3.Покращення стану 

житлово-

комунального 

господарства міста 

та благоустрій міста 

Кількість об’єктів житлового фонду, 

нежитлових приміщень 

 які охоплені капітальним ремонтом 

од. 
Департамент з управління житлово-

комунальним господарством міської ради 

 

435 

 

 

Кількість придбаних та встановлених 

малих архітектурних форм,  

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Дніпровському району 
18 



 3 

1 2 3 4 5 

 

поштових скриньок,  тощо 

од. 
Департамент з управління житлово-

комунальним господарством міської ради 
9105 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по Заводському 

району 
1 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Олександрівському району 
18 

Кількість облаштованих, відремонтованих  

дитячих та спортивних майданчиків, тощо 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Дніпровському району 
4 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Хортицькому району 
9 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по Заводському 

району 
8 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Вознесенівському району 
1 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Комунарському району 
1 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Шевченківському району 
8 

Кількість дерев, які потребують 

омоложення,  кронування, видалення та 

висадки, тощо 

од. 
Департамент з управління житлово-

комунальним господарством міської ради 
48 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Дніпровському району 
30 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Шевченківському району 
5 

Кількість об`єктів благоустрою міста, що 

охоплені капітальним та поточним 

ремонтом, тощо 

 

од. 
Департамент інфраструктури та 

благоустрою міської ради 
1 

од. 
Департамент з управління житлово-

комунальним господарством міської ради 
1 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Хортицькому району 
4 



2 

 

1 2 3 4 5 

  

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Дніпровському району 
2 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Олександрівському району 
2 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Вознесенівському району 
1 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Шевченківському району 
1 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по Заводському 

району 
2 

 

 

  Секретар міської ради                                                                                                                                          Р.О. Пидорич 




