
Додаток 2

тис. грн.

33217,3

загального фонду 16874,0

медичної субвенції 692,0

освітньої субвенції 2316,5

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

екномічного розвитку окремих територій 5150,0

бюджету розвитку 8021,1

цільового фонду 108,2

екологічного фонду 55,5

1 Виконавчий комітет ММР ЗО 1398,7

Придбання легкових автомобілів 1000,0

Міська програма "Заходи щодо інвестиціійної привабливості міста Мелітополя" 200,0

Міська програма "Пам"ять Чорнобиля" (поїздка до м. Припять) 35,0

Міська програма "Заходи, спрямовані на охорону та раціональне використання природних 

ресурсів" 55,5

Цільовий фонд 108,2

2 Управління освіти ММР ЗО 5536,5

Заробітна плата з нарахуваннями педагогічних працівників 4326,5

Поточний ремонт ДНЗ   200,0

Поточний ремонт ДНЗ № 39 160,0

Пропозиції щодо розподілу - всього, в тому числі за рахунок залишків:

Пропозиції
щодо розподілу залишків 

№ з/п Напрямки використання Сума



№ з/п Напрямки використання Сума

Придбання обладнання для інклюзивно-ресурсного центру 150,0

Поточний ремонт санвузлів ЗОШ № 22 100,0

Капітальний ремонт медіатеки ЗОШ № 11 60,0

ЗОШ № 4 придбання лічильника тепла 50,0

Придбання обладнання 490,0

3 Відділ охорони здоров"я ММР ЗО 6301,5

Придбання медикаментів 350,0

Поточне утримання лікувальних установ (придбання бланків, встановлення сигналізації) 342,0

Закупівля медобладнання 5309,5

Капітальний ремонт операційної пологового будинку 300,0

4 Управління соціального захисту населення ММР ЗО 300,0

Центр реабілітації (придбання меблів для конференц-залу) 200,0

Міська програма "Закупівля соціальних послуг" 100,0

5 Служба у справах дітей ММР ЗО 500,0

Міська програма "Забезпечення дитячих будинків сімейного типу" (придбання меблів, 

побутової техніки та інше) 500,0

6 Управління молоді та спорту ММР ЗО 500,0

Придбання спортивного обладнання для КУ "Стадіон "Спартак" ім. Олексенка 500,0

7 Управління житлово-комунального господарства ММР ЗО 7650,0



№ з/п Напрямки використання Сума

Міська програма "Благоустрій міста" (придбання техніки) 5000,0

Капітальний ремонт інших об"єктів (КП "Житломасив", громадська організація інвалідів) 500,0

Міська програма "Утримання та благоустрій території Мелітопольського міського парку 

культури і відпочинку ім. Горького" 500,0

Міська програма  "Підвищення продуктивності та стабільної роботи об"єктів водопостачання та 

водовідведних мереж" (КП "Водоканал") 500,0

Міська програма "Підвищення продуктивності та стабільної роботи об"єктів водовідведення та 

каналізаційних мереж" (КП "Водоканал") 100,0

Поповнення статутного капіталу КП "Міськсвітло" 400,0

Капітальний ремонт будівлі КП МБТІ 400,0

Міська програма "Контейнерні майданчики" 250,0

8 Управління комунальною власністю ММР ЗО 6180,6

Придбання автобусів 6000,0

Міська програма «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також осіб з їх числа на 2016-2018 роки у м. Мелітополі" 180,6

9 Відділ капітального будівництва ММР ЗО 4850,0

Реконструкція котельні 2900,0

Реконструкція стадіону 1500,0

Капітальний ремонт ЗОШ № 23 300,0

Капітальний ремонт ЗОШ № 11 100,0

Реконструкція будівлі клініко-діагностичної лабораторії під Центр надання адмінпослуг 50,0


