
11 Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Підсумок Підсумок

42 752,585 42 752,585 4 450,400 4 450,400 

Всього
за рахунок власного 

ресурсу 
за рахунок 
субвенцій 

Всього
за рахунок 
власного 
ресурсу 

за рахунок 
субвенцій 

1115011
 Проведення навчально-тренуівальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту інші поточні видатки 3 800,000 3 800,000

1115012
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змаганьз неолімпійських видів спорту інші поточні видатки 800,000 800,000

2210 1115031
 Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 064,913 3 064,913

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10 561,883 10 561,883
2250 Видатки на відрядження 1 037,438 1 037,438

2282 1115032

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 
товарств

Окремі заходи по реалізації державних ( 
регілнальних) програм не віднесені до заходів 
розвитку. 2 844,422 2 844,422
2110-1714,001 тис.грн.
2120-377,080 тис.грн.
2270-753,341 тис.грн.

2210 1115033
  Забезпечення підготовки саортсменів школи 
вищої спортивної майстерності Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 933,730 933,730

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 200,000 1 200,000
2250 Видатки на відрядження 248,000 248,000

2210 1115041
Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 087,207 1 087,207

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 819,683 1 819,683

2282 1115062

 Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, якіздійснюють фізкультурно-
оздоровчу діяльність в регіоні

Окремі заходи по реалізації державних ( 
регілнальних) програм не віднесені до заходів 
розвитку. 
ФОК Вікторія (2110-1354,195 тис.грн, 2120-230,213 
тис.грн.,2270-33,055 тис.грн, 2210-50,000 тис.грн., 
2240-200,000 тис.грн.) 1 867,463 1 867,463
МФК Миколаїв (2110-1388,750 тис.грн., 2120-
305,525 тис.грн., 2210-750,000 тис.грн., 2240-
2100,000 тис.грн., 2250-1195,725 тис.грн., 2800- 6 000,000 6 000,000
МБК Миколаїв (2210-180,000 тис.грн., 2240-
1400,000 тис.грн., 2250-500,000 тис.грн., 2800- 2 500,000 2 500,000

2230 Інші виплати населенню (стипендія) 3 120,000 3 120,000
Винагорода кращим спортсменам 1 000,000 1 000,000

2210 1115063
Забезпечення діяльності централізованої 
бухгалтерії

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 
(придбання канцтоварів, підписка на періодичні 
видання, придбання паливно-мастильних  
матеріалів, меблів) 217,130 217,130

Пропозиції до проєкту рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік (без урахування видатків на виконання вимог статті 77 
Бюджетного кодексу України в частині врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці та на проведення розрахунків за 

комунальні послуги та енергоносії, які споживаються бюджетними установами)

Примітка КПКВК Найменування Об'єкта
Назва послуг/робіт/обладнання/предметів 

довгострокового користування

Поточні видатки (тис.грн.) Капітальні видатки (тис.грн.)



2240

Оплата послуг (крім комунальних) 
(супроводження програм, послуги з 
обслуговування комп.техніки, заправка 
картриджів, послкги з охорони та 
обслугов.протипожежної сигналізації, 
профілактика кондиціонерів, ремонт авто) 149,925 149,925

1115031
 Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3110
ДЮСШ № 2 (тренажер жим ногами, тренажер 
грібний) 74,000 74,000
ДЮСШ №3 (пилосос миючий) 49,000 49,000
ДЮСШ № 5 (твердопаливний котел) 180,000 180,000
СДЮСШОР з веслування академ.(гребний 
тренажер,академічні весла) 1 400,000 1 400,000
СДЮСШОР з велоспорту (велосипеди 
спортивні) 200,000 200,000
КДЮСШ "Атлант" (швертбол ультра, човен 
гумовий, човен-байдарка) 367,500 367,500
СДЮСШОР з фехтування (доріжка 
фехтувальна) 124,800 124,800
КДЮСШ "Олімп" (ринг боксерський, 
мікроавтобус) 1 156,500 1 156,500
СДЮСШОР  з легкої атлетики (складальні 
гантелі,апаратура ультразвукової те6рапії) 77,700 77,700

СДЮСШОР з веслування на байдарках і каноє 
(мотолодка надувна, лодка байдарка одиночка, 
лодка каноє одиночка,подвісний мотор) 340,000 340,000

3110 1115041
Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд ЦМС 182,900 182,900

Трактор 105,450 тис.грн.
Тренажер-разгибатель стегна - 25,450 тис.грн
Тренажер для мязів стегна - 20,000 тис.грн.
Силовий тренажер Батерфляй - 32,000 тис.грн.

3110 1115033
Забезпечення підготовки саортсменів школи 
вищої спортивної майстерності Човен каноє двійка - 160,000 тис.грн. 298,000 298,000

Тренажери 2 шт - 80,000 тис.грн.
Човнові мотори - 58,000 тис.грн.

 2210 1110160

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах( місті Києві), селищах, 
селах,об'єднаних теторіальних громад

 Придбання предметів , матеріалів,обладнання 
та інвентарю ( придбання канцтоварів, підписка 
періодичних видань,придбання дрібного 
ком'ютерного обладнання 44,834 44,834



2240

Оплата послуг (крім комунальних) - 
( оплата послуг звязку, інтернету, 
обслуговавання  програм, послуги телекомпанії 
МАРТ, "Вічірній Миколаїв" та поточний ремонт 
комп'ютерів 156,957 156,957

2282

Окремі заходи по реалізації державних ( 
регілнальних) програм не віднесені до 
заходів розвитк). Навчання

5000 1115012 Громадський бюджет
"Я обираю здоровя" Фестиваль здорового 
способу життя та розвитку особистості 299,000 299,000


