
40 Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

Підсумок Підсумок

11 075,319 11 075,319 24 711,202 24 711,202 

Всього
за рахунок 

власного ресурсу 
за рахунок 
субвенцій 

Всього
за рахунок 

власного ресурсу 
за рахунок 
субвенцій 

4010160 Утримання адміністрації
Придбання канелярських товарів, конвертів, марок, 
бензину 328,20 328,203

Технічне обслуговування комп’ютерної техніки, 
комп’ютерних програм, видатки на оплату послуг 
охорони, прибирання приміщень 1 123,93 1 123,933

Оплата судових зборів, профсоюзних внесків 51,39 51,387

Придбання комп’ютерної техніки 136,500 136,500

Придбання легкового автомобіля 600,000 600,00

4010180
Виконання судових рішень

Виконання рішень про стягнення заборгованості з 
виконавчих органів Миколаївської міської ради 0,50 0,500

4014082

Придбання квітів, листівок для 
проведення святкових заходів, 
святкове оформлення району Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів 50,00 50,000

4016011

Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового 

фонду
Поточний ремонт внутришньоквартальних проїздів  
(700тис.грн.)
вул.Лазурна,42В (620 кв.м - 500 000грн.); 500,00 500,000

вул.Шосейна,15 (60 кв.м - 50 000 грн.); 50,00 50,000

вул.Ген.Карпенка,20,22,24 (190кв.м - 150 000грн.). 150,00 150,000

Капітальний ремонт внутришньоквартальних 
проїздів (8975,704тис.грн.)
вул.Київська,4,6,8,8А (3200 кв.м - 3 000 000грн.); 3 000,000 3 000,000

вул.2Слобідська,71,73- вул.Погранична,69,69А (2100 кв.м - 1 
841 704 грн.); 1 841,704 1 841,704

вул.Ген.Карпенка,40,42 (на 2 роки) (560 кв.м - 534 000 грн.);
534,000 534,000

вул.Крилова, 19Б,В (2100 кв.м - 2 100 000 грн.); 2 100,000 2 100,000

вул.Ясна Поляна,1, 1А (692 кв.м - 1 500 000 грн.). 1 500,000 1 500,000

Капітальний ремонт дитячих ігрових майданчиків 
(1200тис.грн.)
вул.Київська,4,6,8, вул.Курортна,2Б (1шт. - 1 250 000 грн.);

1 250,000 1 250,000

4016011 Громадський бюджет
Громадський бюджет № 0081 "Капітальний ремонт 
спортивно-ігрового  майданчику вул.Шосейна,5 (Сухой 
фонтан)" 999,999 999,999

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.)



Громадський бюджет № 0080 "Капітальний ремонт 
майданчику для воркауту вул.Шосейна,5 (Сухой фонтан)"

299,999 299,999

Громадський бюджет № 0153 "Капітальний ремонт 
дитячого майданчику"У нашому дворі" вул.Крилова,9" 299,000 299,000

Громадський бюджет № 0011 "Капітальний ремонт 
дитячого майданчику по вул.Озерна,3-3А" 299,000 299,000

Громадський бюджет № 0010 "Капітальний ремонт 
дитячого майданчику по вул.Крилова,50, 50а "Веселий 
дворик" 299,000 299,000

4016030

Громадський бюджет
Громадський бюджет № 0099 "Капітальний ремонт 
тротуару біля школи № 57 та дитячого садочка №49 
"Марічка"" 299,000 299,000

4016014
Забезпечення збору та 

вивезення сміття і відходів
Ліквідація стихійних звалищ

576,00 576,000

Санітарне прибирання  контейнерних майданчиків 350,00 350,000

Вивезення великогабаритного сміття спецтехнікою 500,00 500,000

Навантаження та вивезення листя 250,00 250,000

Вивезення ТПВ з мкр.Велика Корениха, Намив 858,22 858,223

4016020

Забезпечення функціонування 
підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та 
тварин

120,00 120,000

4016030 Благоустрій Поточний ремонт тротуарів (1180 тис.грн.)
від вул.Крилова до будинку №50 по вул.Крилова (780 кв.м - 
580 000,00грн.); 580,00 580,000

Вул.Шосейна,19, 2Поперечна вздовж будинків (430кв.м - 
400 000,00грн.); 400,00 400,000

вул.Г.Петрової,1 (250 кв.м - 200 000,00грн.) 200,00 200,000

Забезпечення ручного прибирання доріг та тротуарів, 
закріплених відповідними рішеннями за районом 1 027,27 1 027,273

Зимове утримання доріг 300,00 300,000

санітарне видалення порослі 500,00 500,000

Розпилювання та прибирання впалого гілля 200,00 200,000

Прибирання та санітарна очистка зелених зон, парків, 
скверів, бульварів, газонів, пляжу, тощо (очищення газонів 
від сміття, опалого та випрілого листя, підмітання та 
очищення доріжок від снігу, льоду, посипання піском взимку 
та ін.), закріплених відповідними рішеннями за районом

800,00 800,000

Капітальний ремонт тротуарів (2401 тис.грн.)
вул.Чкалова ( вул.3Слобідська-5Слобідська) - (1200 кв.м - 
1401000грн.); 1 401,000 1 401,000

вул.Сінна (М.Морська-Даля) (820 кв.м - 1 000 000грн.). 1 000,000 1 000,000



4016040

Питна вода Здійснення заходів із забезпечення населення питною 
водою належної якості мешканців Велика Корениха 1 559,80 1 559,800

4016090

Інша діяльність у сфері житлово-
комунального господарства

Плата за видачу сертифіката, який видається у разі 
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом 
об'єкта 180,00 180,000

4017461
Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури Поточний ремонт доріг (420 тис.грн.)
вул.5Слобідська ріг вул.Чкалова (510 кв.м - 420 000грн.);

420,00 420,000

Капітальний ремонт доріг (8852тис.грн.)
вул.Курортна від №46 до вул.Привокзальна (на 2роки) (1182 
кв.м - 2 652 000грн.); 2 652,000 2 652,000

вул.Покровська, В.Корениха (1850 кв.м - 2 200 000грн.);

2 200,000 2 200,000

вул.Антична, В.Корениха (1821 кв.м - 2 000 000грн.); 2 000,000 2 000,000

вул.Клубна, В.Корениха (776 кв.м - 1 000 000грн.); 1 000,000 1 000,000

вул.Набережна, В.Корениха (388 кв.м - 500 000грн.); 500,000 500,00

вул.Черешнева, В.Корениха (388 кв.м - 500 000грн.); 500,000 500,00


