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Про надання інформації  

щодо коштів депутатського фонду 

 

 У відповідь на Ваш запит на інформацію повідомляємо наступне. 

 Рішенням Луцької міської ради від 24.02.2021 № 7/75 було затверджено 

Програму виконання доручень виборців та здійснення депутатських 

повноважень депутатами Луцької міської ради VІІІ скликання на 2021-2025 

роки.  

 Обсяг фінансових ресурсів, передбачений в бюджеті громади на 

реалізацію даної Програми на 2021 рік складає 4 200,0 тис.грн. Кожний депутат 

міської ради може подати звернення щодо спрямування коштів в сумі 

100,0 тис.грн. 

 Згідно п.4.1. Програми виконання доручень виборців та здійснення 

депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VІІІ скликання на 

2021-2025 роки кошти можуть бути спрямовані на виконання заходів місцевих 

програм, а саме на:  

- проведення робіт по капітальному ремонту житлових будинків (ремонту 

покрівель, інженерних мереж загального користування та інших 

конструктивних елементів на реалізацію програми по капітальному ремонту 

житлового фонду) здійснюється на умовах співфінансування відповідно до 

діючих місцевих програм; 

- улаштування дитячих та спортивних майданчиків на територіях 

загального користування Луцької міської територіальної громади (крім 

прибудинкових територій);  

- благоустрій територій громади, ремонт доріг, тротуарів, проведення робіт 

з озеленення (крім прибудинкових територій);  
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- проведення поточного ремонту вулиць і прибудинкових територій 

Луцької міської територіальної громади, а також на умовах співучасті у 

проведенні ремонтних робіт, які заплановані департаментом житлово-

комунального господарства; 

- проведення робіт з реконструкції та будівництва мереж зовнішнього 

освітлення на території Луцької міської територіальної громади, а також на 

умовах співучасті у проведенні робіт, які заплановані департаментом житлово-

комунального господарства; 

- проведення робіт з влаштування засобів заспокоєння руху на вулицях та 

прибудинкових територіях Луцької міської територіальної громади, а також на 

умовах співучасті у проведенні ремонтних робіт, які заплановані 

департаментом житлово-комунального господарства; 

- проведення в бюджетних установах громади поточних та капітальних 

ремонтів приміщень, покрівель, придбання меблів та інвентарю, покращення 

матеріально-технічної бази (крім приміщень класних кімнат ЗЗСО та груп 

ЗДО); 

- інші видатки, спрямовані на задоволення соціальних, культурних, 

побутових та інших потреб жителів громади та які згідно з чинним 

законодавством можуть фінансуватися за рахунок коштів бюджету громади. 

 Станом на 15.04.2021 року передбачено в бюджеті громади та 

профінансовано видатки згідно звернень таких депутатів Луцької міської ради: 

 1.  Авраменко А.М.: 

 - на фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальних зборів 

ГО «Федерація важкої атлетики міста Луцька» в сумі 80 000 грн; 

 - ГО «Федерації легкої атлетики міста Луцька» в сумі 20 000 грн. 

 2. Чебелюк І.І - на фінансову підтримку для проведення навчально-

тренувальних зборів ГО «Федерація важкої атлетики міста Луцька» в сумі 

20 000 грн; 

 3. Грачов В.В. - на фінансову підтримку для проведення навчально-

тренувальних зборів ГО «Федерація важкої атлетики міста Луцька» - 

20 000 грн; 

 4. Тарасюк О.М. - на фінансову підтримку для проведення навчально-

тренувальних зборів ГО «Федерація важкої атлетики міста Луцька» - 

10 000 грн; 

 5. Курілін І.А. - на фінансову підтримку для проведення навчально-

тренувальних зборів ГО «Федерація важкої атлетики міста Луцька» - 

10 000 грн; 

 6. Козлюк О.Є. - на фінансову підтримку для проведення навчально-

тренувальних зборів ГО «Федерація важкої атлетики міста Луцька» - 

20 000 грн; 

 7. Майборода В.М - на фінансову підтримку для проведення навчально-

тренувальних зборів ГО «Федерація важкої атлетики міста Луцька» - 

15 000 грн; 



 8. Дацюк Ю.М. - на фінансову підтримку для проведення навчально-

тренувальних зборів ГО «Федерація важкої атлетики міста Луцька» - 

10 000 грн; 

 9. Федік М.М. - на заміну дверей у музичній залі ЗДО № 22 в сумі 

10 000 грн. 

 На даний час ніхто з депутатів не відмовився від використання коштів 

згідно Програми виконання доручень виборців та здійснення депутатських 

повноважень депутатами Луцької міської ради VІІІ скликання на                  

2021-2025 роки. 
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