
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 2021 році», затвердженої рішенням міської ради від 

28.12.2020 №48 (зі змінами)». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради П`ятницького А.В. 

 

Міський голова         В.В. Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Проєкт № 
 №                                                                                              від     .06.2021 

                                                                                              Варіант №1                       
                                                                               від        

                                                                                           варіант № 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін до «Програми використання коштів депутатського фонду у 
2021 році», затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2020 №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 2021 році», затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2020 №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 П`ятницького А.В. та 

постійну комісію Запорізької міської ради з питань соціального та 

економічного розвитку, бюджету і фінансів.  

 

 

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 проєкту рішення  міської  ради  «Про внесення змін до «Програми 

використання коштів депутатського фонду у 2021 році», затвердженої 

рішенням міської ради від 28.12.2020 №48 (зі змінами)» 

 

1. Обгрунтування необхідності прийняття проєкту рішення. 

Внесення змін до Програми дає можливість кожному депутату 

підвищити ефективність депутатської діяльності та рівень оперативного 

вирішення проблем виборців безпосередньо за власною ініціативою та під 

власним контролем депутата міської ради. 

 

2. Мета прийняття проєкту рішення. 

З метою забезпечення активної участі депутатів міської ради у 

задоволенні нагальних потреб територіальної громади пропонується внести 

зміни до «Програми використання коштів депутатського фонду у 2021 році». 

 

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення. 

Відповідно до звернень депутатів міської ради пропонується внести 

зміни до розподілу коштів Програми використання коштів депутатського 

фонду у 2021 році в частині уточнення обсягів спрямування коштів за 

наступними напрямками: 

 покращення матеріально-технічної бази та стану приміщень 

установ та організацій соціально - культурної сфери міста 8983,6 тис.грн, 

в тому числі: 
- освіти – 6 403,7 тис.грн, з них на капітальні видатки – 

701,3 тис.грн (придбання предметів довгострокового користування – 

інтерактивних комплексів (інтерактивна дошка та проектор), обладнання. 

На поточний ремонт приміщень та придбання матеріалів для ремонту, 

обладнання та інвентарю, меблів, метало пластикових вікон та дверей, 

оргтехніки, комп`ютерної техніки, побутової техніки, ігрового обладнання на 

дитячий майданчик, радіоапаратури, музичної апаратури тощо – 

5 702,4 тис.грн; 

- охорони здоров`я – 1 954,0 тис.грн з них на капітальні видатки – 

817,1 тис.грн (придбання предметів довгострокового користування –  

придбання медичного обладнання. 

На поточний ремонт приміщень та придбання стоматологічного 

обладнання, матеріалів для ремонту, медичного обладнання  – 1 136,9 тис. 

грн.; 

- соціального захисту населення – 232,0 тис.грн з них на капітальні 

видатки – 25,1 тис.грн для придбання ноутбука 

 На придбання дидактичних та розвивальних ігор, комп`ютерної, 

побутової та оргтехніки, меблів, та проведення ремонтних робіт, тощо – 

206,9 тис.грн; 

- культури і туризму – 124,0 тис.грн, з них на капітальні видатки  -

53,0 тис.грн для  придбання комп`ютерної техніки. 

На придбання та встановлення протипожежної двері, світлового 

обладнання, на виконання заходів з пожежної безпеки, тощо – 71,0 тис. грн; 



- фізичної культури та спорту – 269,9 тис.грн для проведення 

часткового капітального ремонту приміщення, вуличного освітлення, 

придбання спортивного обладнання, інвентарю та екіпіровки, тощо.   

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

опинилися в скрутній ситуації – 45 071,6 тис.грн, з них не розподілено 

30 783,1 тис.грн. 

 покращення стану житлово-комунального господарства міста 

та благоустрій – 9 944,8 тис.грн, з них на капітальні видатки – 

9 629,2 тис.грн (придбання та встановлення вікон та дверей в під`їздах 

багатоповерхових будинків, частковий капітальний ремонт будинку 

(освітлення,системи опалення, покрівлі), ремонт (заміна) інженерних мереж 

житлового будинку, фасаду та між панельних швів будинку, благоустрій 

прилеглої території будинку, встановлення, облаштування та ремонт дитячих 

і спортивних майданчиків тощо. 

Придбання для подальшого встановлення нового комплексу поштових 

скриньок, малих архітектурних форм, благоустрій прибудинкової 

території – 315,6 тис.грн. 

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання. 

Програма використання коштів депутатського фонду розроблена у 

відповідності до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Закону України "Про статус депутатів місцевих 

рад" та інших діючих нормативно-правових актів. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Пропонується внести зміни до Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2021 році в розрізі конкретних напрямків за 

пропозиціями, наданими депутатами міської ради а саме: за рахунок 

зменшення видатків на надання матеріальної допомоги громадянам міста, які 

опинилися в скрутній ситуації на суму 18 928,4 тис. грн, збільшити видатки 

на освіту, охорону здоров'я, культуру і туризм, соціальний захист населення, 

фізичну культуру і спорт та житлово-комунальне господарство в сумі 

18 928,4 тис.грн  

 

 

 

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 2021 році     

 

                          
Завдання і заходи 

з виконання Програми використання коштів депутатського фонду у 2021 році 

тис. грн. 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці 

Джерела 

фінансу-вання  

Прогнозні 

обсяги  

на 2021 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, побутова техніка 

тощо) 

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради Бюджет міста 696,340 

Департамент охорони здоров'я Запорізької міської ради Бюджет міста 817,100 

Управління соціального захисту населення Запорізької 

міської ради 
Бюджет міста 25,100 

Департамент культури і туризму міської ради Бюджет міста 53,000 

 
Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської 

ради 

Бюджет міста 
74,900 

Придбання предметів, 

медикаментів, матеріалів, 

програмного забезпечення, 

обладнання та інвентарю 

(меблів, інструментарію та 

матеріалів для ремонтів, що 

належать до  

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради Бюджет міста 2058,160 

Департамент охорони здоров'я Запорізької міської ради Бюджет міста 594,140 



2 

 

1 2 3 4 5 

 

поточних видатків, тощо) 

Управління соціального захисту населення 

Запорізької міської ради Бюджет міста 157,900 

Департамент культури і туризму міської ради 
Бюджет міста 

38,000 

 
Департамент спорту, сім'ї та молоді 

Запорізької міської ради 

Бюджет міста 
129,940 

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 
3641,186 

Департамент охорони здоров'я Запорізької 

міської ради 
Бюджет міста 542,800 

Управління соціального захисту населення 

Запорізької міської ради Бюджет міста 49,000 

Департамент культури і туризму міської ради 
 

Бюджет міста 41,000 

Департамент спорту, сім'ї та молоді 

Запорізької міської ради 

 

Бюджет міста 65,000 

Разом за завданням 1 8983,566 

2.Реалізація 

соціального 

захисту громадян 

Надання матеріальної допомоги 

громадянам міста, які опинилися в 

скрутній ситуації, враховуючи 

нерозподілений резерв 

депутатського фонду 

Управління соціального захисту населення 

Запорізької міської ради 

Бюджет міста 45071,632 

Разом за завданням 2  45071,632 

 

 

3.Покращення 

стану житлово-

комунального 

Комплекс ремонтно-будівельних 

робіт направлених на поліпшення 

експлуатаційних показників 

житлового фонду 

Департамент з управління житлово-

комунальним господарством Запорізької 

міської ради 

Бюджет міста 8854,202 



3 

 

1 2 3 4 5 

господарства 

міста та 

благоустрій міста 

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  200,600 

 
Благоустрій міста (зовнішнє 

освітлення,забезпечення збору та 

вивезення сміття, ремонт тротуарів, 

встановлення малих архітектурних 

форм, видалення дерев та інше) 

Районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Заводському району 
Бюджет міста 30,000 

 
Районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Дніпровському району 
Бюджет міста 100,000 

 
Облаштування, будівництво, 

ремонт дитячих та спортивних 

майданчиків 

 

Районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Хортицькому району 
Бюджет міста 660,000 

 Районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Дніпровському району 
Бюджет міста 100,000 

Разом за завданням 3  9944,802 

Разом за програмою 64000,000 

 

 

   Секретар міської ради                                                                                                                                              А.В. Куртєв 



 
   

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

 _______№ ___ 

 

Додаток 2 

до Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2021 році 
 

Очікувані результати 

з виконання Програми використання коштів депутатського фонду у 2021 році 
(найменування міської цільової програми) 

 

      

Найменування 

завдання 

Найменування показників виконання 

завдання 

Одини

ця 

виміру 

 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

 

Прогнозні 

обсяги 

на 2021 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, побутову техніку тощо  

од. Департамент освіти і науки міської ради 24 

од. Департамент  охорони здоров'я міської ради 6 

од. 
Управління соціального захисту населення 

міської ради 
1 

од. 
Департамент культури і туризму  міської 

ради 
2 

од. 
Департамент спорту, сім'ї та молоді міської 

ради 
1 

 

Кількість закладів, в яких проведено 

ремонт приміщень, обладнання, або   

од. Департамент освіти і науки міської ради 62 

од. Департамент  охорони здоров'я міської ради 8 



2 

 

1 2 3 4 5 

 

благоустрій прилеглих територій, надано 

послуги, тощо од. 
Управління соціального захисту населення 

міської ради 
1 

од. 
Департамент культури і туризму  міської 

ради 
1 

од. 
Департамент спорту, сім'ї та молоді міської 

ради 
2 

 

Кількість закладів, яким придбано 

медикаменти, матеріали для ремонтів, 

обладнання, комп`ютерну техніку, меблі 

та інвентар, що належать до поточних 

видатків, тощо 

од. Департамент освіти і науки міської ради 60 

 

од. Департамент  охорони здоров'я міської ради 8 

од. 
Управління соціального захисту населення 

міської ради 
2 

од. 
Департамент культури і туризму  міської 

ради 
2 

од. 
Департамент спорту, сім'ї та молоді міської 

ради 
3 

2.Реалізація 

соціального захисту 

громадян 

Кількість громадян, що опинилися в 

скрутній ситуації,  яким надано 

матеріальну допомогу 

чол. 
Управління соціального захисту населення 

міської ради 

 

12878 

 

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 

 

216 

 

Кількість придбаних та встановлених 

малих архітектурних форм, поштових 

скриньок, тощо 

од. 
Департамент з управління житлово-

комунальним господарством міської ради 

 

858 

 

 

Кількість дерев, які потребують 

омоложення,  кронування, видалення та  

од. 
Департамент з управління житлово-

комунальним господарством міської ради 
16 



 3 

1 2 3 4 5 

 

висадки, тощо од. 
Районна адміністрація Запорізької міської 

ради по Дніпровському району 
15 

Кількість об`єктів благоустрою міста, що 

охоплені капітальним та поточним 

ремонтом, тощо 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по Заводському 

району 
1 

Кількість облаштованих, відремонтованих  

дитячих та спортивних майданчиків, тощо 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Хортицькому району 
2 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Дніпровському району 
1 

 

 

  Секретар міської ради                                                                                                                                          А.В. Куртєв 
 


