
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 №17 
 

                                                                                                  від    16.06.2021 
                                                                                           Варіант №2                       

                                                                               
                                                                                           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 



тис. грн.

було стало

1 2 4 5

696,340 831,340

817,100 855,100

25,100 25,100

53,000 117,919

74,900 74,900

2058,160 2225,859

594,140 653,140

157,900 176,300

38,000 53,000

129,940 146,940

3641,186 4294,886

542,800 542,800

49,000 49,000

41,000 41,000

65,000 65,000

8983,566 10152,284

2.Реалізаці

я 

соціальног

о захисту 

громадян

Надання матеріальної 

допомоги громадянам 

міста, які опинилися в 

скрутній ситуації, 

враховуючи 

нерозподілений резерв 

депутатського фонду 45071,632 41778,264

45071,632 41778,264Комплекс ремонтно-

будівельних робіт 

направлених на 

поліпшення 

експлуатаційних 

показників житлового 

фонду 8854,202 10484,602
Інша діяльність, пов’язана 

з експлуатацією об’єктів 

житлово-комунального 

господарства (придбання 

та встановлення скриньок, 

малих архітектурних 

форм, омолодження, 

кронування та висадка 

дерев, тощо) 200,600 224,850

Прогнозні обсяги на 2021 

рік

3.Покраще

ння стану 

житлово-

комунальн

ого 

господарст

ва міста та 

благоустрі

й міста

3

Департамент освіти і науки ЗМР

Департамент охорони здоров'я ЗМР

Департамент культури і туризму ЗМР

Департамент спорту, сім'ї та молоді 

ЗМР

Департамент культури і туризму ЗМР

Департамент спорту, сім'ї та молоді  

ЗМР

Департамент освіти і науки ЗМР

Департамент охорони здоров'я ЗМР

Управління соціального захисту 

населення ЗМР

Придбання предметів, 

матеріалів, програмного 

забезпечення, обладнання 

та інвентарю (меблів, 

інструментарію та 

матеріалів для ремонтів, 

що належать допоточних 

видатків, тощо)

Найменування заходу

Найменува

ння 

завдання

Управління соціального захисту 

населення ЗМР

Департамент охорони здоров'я ЗМР

Департамент спорту, сім'ї та молоді 

ЗМР

Департамент культури і туризму ЗМР

Головний розпорядник бюджетних 

коштів, виконавці

Порівняльна таблиця до "Програми використання коштів депутатського фонду у 2021 

році"

1.Покраще

ння 

матеріальн

о-

технічної 

бази та 

стану 

приміщень 

установ 

соціально-

культурної 

сфери 

міста, 

тощо
Управління соціального захисту 

населення ЗМР

Департамент з управління житлово-

комунальним господарством ЗМР

Департамент з управління житлово-

комунальним господарством 

Запорізької міської ради

Разом за завданням 2

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування (оргтехніки, 

обладнання, комплекти 

меблів, побутова техніка 

тощо)

Проведення поточних та 

капітальних ремонтів 

приміщень, прилеглих 

територій та інші 

будівельні роботи, ремонт 

обладнання та надання 

послуг,благоустрій 

території, проведення 

заходів тощо

Разом за завданням 1

Управління соціального захисту 

населення Запорізької міської ради

Департамент освіти і науки ЗМР



30,000 30,000

0,000 377,000

100,000 100,000

660,000 660,000

0,000 35,000

100,000 100,000

0,000 58,000

9944,802 12069,452

64000,000 64000,000

Районна адміністрація Запорізької 

міської ради по Дніпровському району

3.Покраще

ння стану 

житлово-

комунальн

ого 

господарст

ва міста та 

благоустрі

й міста

Разом за програмою

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 Дніпровському району

Облаштування, 

будівництво, ремонт 

дитячих та спортивних 

майданчиків

Районна адміністрація Запорізької 

міської ради по Шевченківському 

району

Районна адміністрація Запорізької 

міської ради по Хортицькому району

Районна адміністрація Запорізької 

міської ради по Заводському району

Разом за завданням 3

Районна адміністрація Запорізької 

міської ради по Олександрівському 

району

Районна адміністрація Запорізької 

міської ради по Вознесенівському 

району



          

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 831,340 

Департамент охорони здоров'я Запорізької міської ради Бюджет міста 855,100 

Управління соціального захисту населення Запорізької 

міської ради 
Бюджет міста 25,100 

Департамент культури і туризму міської ради Бюджет міста 117,919 

 
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 2225,859 

Департамент охорони здоров'я Запорізької міської ради Бюджет міста 653,140 



2 

 

1 2 3 4 5 

 

поточних видатків, тощо) 

Управління соціального захисту населення 

Запорізької міської ради Бюджет міста 176,300 

Департамент культури і туризму міської ради 
Бюджет міста 

53,000 

 
Департамент спорту, сім'ї та молоді 

Запорізької міської ради 

Бюджет міста 
146,940 

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 
4294,886 

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 10152,284 

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 41778,264 

Разом за завданням 2  41778,264 

 

 

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 10484,602 



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  224,850 

 

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 Олександрівському району 
Бюджет міста 377,000 

 
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 Вознесенівському району 
Бюджет міста 35,000 

 Районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Дніпровському району 
Бюджет міста 100,000 

 Районна адміністрація Запорізької міської ради 

по Шевченківському району 
Бюджет міста 58,000 

Разом за завданням 3  12069,452 

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 26 

од. Департамент  охорони здоров'я міської ради 7 

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 71 

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 65 

 

од. Департамент  охорони здоров'я міської ради 10 

од. 
Управління соціального захисту населення 

міської ради 
4 

од. 
Департамент культури і туризму  міської 

ради 
2 

од. 
Департамент спорту, сім'ї та молоді 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 

 

11937 

 

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 

 

256 

 

Кількість придбаних та встановлених 

малих архітектурних форм, поштових 

скриньок, тощо 

од. 
Департамент з управління житлово-

комунальним господарством міської ради 

 

935 

 

 

Кількість дерев, які потребують 

омоложення,  кронування, видалення та  

од. 
Департамент з управління житлово-

комунальним господарством міської ради 
22 



 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 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Олександрівському району 
1 

Кількість облаштованих, відремонтованих  

дитячих та спортивних майданчиків, тощо 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Хортицькому району 
2 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Вознесенівському району 
1 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Дніпровському району 
1 

од. 
Районна адміністрація ЗМР по 

Шевченківському району 
1 

 

 

  Секретар міської ради                                                                                                                                          А.В. Куртєв 
 


