УКРАЇНА
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

восьмого скликання
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
з питань освіти, культури, спорту та молоді
П Р О Т О К О Л №6
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ
“09” березня 2021 року
Голова: Погоріла Ж.М.
Секретар: Тітова К.В.
Присутні члени комісії: Тілінін С.О., Вялова А.В., Бабак Л.П.
Запрошені: Черноус О.Б., Мороховець К.В., Сидорик Т.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
-

Про розрахунок видатків на 2021 рік служби у справах дітей міської ради,
відділу у справах сім’ї та молоді міської ради та Енергодарського міського
центру соціальних служб

СЛУХАЛИ: Погорілу Ж.М. щодо розрахунку видатків на 2021 рік заслухати керівників
служби у справах дітей міської ради, відділу у справах сім’ї та молоді міської ради та
Енергодарського міського центру соціальних служб
ВИСТУПИЛИ:
1. Черноус О.Б. - начальник служби у справах дітей міської ради, надала уточнений
розрахунок видатків на 2021 рік для виконання міської Програми «Діти. Сім’я. Енергодар»
на 2021-2023 роки.
2. Мороховець К.І. - начальник відділу у справах сім’ї та молоді міської ради, надала
розрахунок витрат відділу у справах сім’ї та молоді міської ради до бюджетного запиіу на
2021 рік КПКВК МБ 0213123 «Заходи державної політики з питань сім’ї», розрахунок
витрат відділу у справах сім’ї та молоді міської ради до бюджетного запиту на 2021 рік
КПКВК МБ 0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» (Комплексна міська
програма оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету
та протидії торгівлі людьми на 2020-2022 роки) та розрахунок витрат відділу у справах
сім’ї та молоді міської ради до бюджетного запиту на 2021 рік КПКВК 0213123 МБ
0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»
3. Сидорик Т.С. - керівник Енергодарського міського центру соціальних служб, надала
розрахунок щодо збільшення витрат на 2021 рік по Енергодарському міському центру
соціальних служб КЕКВ - 2240 оплата послуг(крім комунальних).

ВИРІШИЛИ:
Підтримати запропоновані виступаючими розрахунки виділення коштів на зазначені вище
програми у такому обсязі:
КПКВК 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на
виконання міської програми «Діти. Сім’я. Енергодар» на 2021-2023 роки» на суму
127551,57 грн, в тому числі:
- на придбання укомплектованих рюкзаків для вихованців дошкільних та шкільних
навчальних закладів на суму 37600 грн;
- на послуги з організації екскурсії до м.Запоріжжя для дітей, які перебувають на
обліку в службі у справах дітей, до Запорізького обласного цирку на Новорічну виставу на
суму 24795грн;
- забезпечення дітей новорічними подарунками (новорічний набір солодощів з
м’якою іграшкою) на суму 32370 грн.;
- нагородження цінними подарзшками усиновлювачів, опікунів, піклувальників,
прийомних батьків на суму 32786,57 грн.

- КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» на
виконання міської програми розвитку системи соціальних послуг для сімей, дітей та
молоді на 2017-2021 роки на суму на суму 428381,65 грн, в тому числі:
- на транспортні послуги на фестиваль "Сузір'я мрій", м. Лубни на суму 30000грн;
- на транспортні послуги до с. Лазурне на суму 31000грн;
- на екскурсійні послуги до м. Дніпро на суму 26660грн;
- на екскурсійні послуги до с. Кардашинка на суму 24940грн;
- на участь у фестивалі "Сузір'я мрій" на суму 39366грн;
- на забезпечення відпочинку осіб з інвалідністю на суму 196560грн;
- придбання новорічних подарунків для дітей учасників АТО на суму 40797,54 грн;
- придбання новорічних подарунків для дітей з інвалідністю на суму 39058,11 грн.

- КПКВК 0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політшш» на виконання
комплексної міської програми оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді,
тендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2020-2022 роки на суму 138189 грн, в
тому числі:
- на придбання подарунків переможцям фотоконкурсу “Це моє місто” на суму
5300грн;
- на відшкодування вартості проїзду учасників до м. Василівка для участі у конкурсі
«Зорепад» на суму 3300грн;
- на відшкодування вартості проїзду зшасників Всеукраїнського конкурсу «ЖАРТптиця» Енергодар -Запоріжжя на суму 16789 грн;
- на оплату послуг з організації екскурсійної поїздки до м. Запоріжжя (о. Хортиця)
на суму 23300 грн;
- на оплату транспортних послуг під час призову на суму 33750 грн;
- на захід до Дня захисника України на суму 2500 грн;
- на оплату послуг з організації екскурсійної поїздки до м. Мелітополь (Кам'яна
могила) на суму 23400 грн;
- на придбання подарунків для відзначення Дня туризму на суму 15450 грн;
- на придбання подарунків для учасників Енергодарського напівмарафону на суму
14400 грн;

- КПКВК 0213123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» на виконання комплексної
міської програми оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, ґендерного
паритету та протидії торгівлі людьми на 2020-2022 роки на суму 178050 грн, в тому числі:
- на проведення загальноміських заходів, присвяченого Дню батька на суму
17100грн;
- на виготовлення (придбання) бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та
дитини з багатодітної сім’ї на суму 7100 грн;
- на придбання набору першокласника (для дітей з багатодітних сімей) на суму
17000 грн;
- на оплату за надання посл}т з організації екскурсійної поїздки в м.Запоріжжя
для ознайомлення з визначними пам’ятками вітчизняної культури на суму 28450 грн;
- на придбання новорічних подарунків для дітей з багатодітних сімей на суму
80000 грн;
- на оплату за надання послуг з організації поїздки на новорічну виставу в цирк до
м.Запоріжжя, присвяченого Дню Святого Миколая на суму 28400 грн,
- КПКВК 0213123 МБ 0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 1434239 грн.

ГОЛОСУВАЛИ:
За - 5, проти - немає, утримались - немає, не голосували - немає.
Рішення прийнято.

Голова комісії

Секретар комісії

Жанна ПОГОРІЛА

Катерина ТІТОВА

