
42 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

Підсумок Підсумок

7 099,242 7 099,242 26 015,940 26 015,940 

Всього
за рахунок власного 

ресурсу 
за рахунок 
субвенцій 

Всього
за рахунок 

власного ресурсу 
за рахунок 
субвенцій 

4210160
Керівництво та управління у відповідній сфері у містах 
селищах селах об'єднаних територіальних громад

інші Утримання апарату адміністрації Інгульського району

Інші поточні видатки (канцтовари; пальне; підписка на 
2020р; автозапчастини на 3 авто; проїзні квитки на 
трамвай/тролейбус; відряджувальні; послуги з 
утримання адміністарції (прибирання; охорона; 
технічний нагляд за лічильними приборами); 
утримання комп'ютерної техніки; програмний супровід; 
послуги ЗМІ); навчання членів тендерного комітету; 
навчання оператора газової котельні та інше.  1 771,182 1771,182

3110
Придбання обладнання  і предметів довгострокового 
користування (автомобіль) 600,000 600,000

4210180 Інша діяльність у сфері державного управління
2240 судові стягнення
2800 відшкодування майнової шкоди 100,000 100,000

4214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
2210 Квіти розсипом. Корзини для покладання. Предмети матеріали обладнання та інвентар 50,000 50,000

2240 Оплата послуг (крім комунальних) - концертні програми

4216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2240 Оплата послуг (крім комунальних)

Поточний ремонт спортивних,дитячих майданчиків у дворах, а 
також у межах мікрорайонів

забезпечення виконання робіт по  поточному  ремонту 
внутрішньоквартальних проїздів 166,023 166,023

3132
Капітальний ремонт спортивних,дитячих майданчиків у дворах, а 
також у межах мікрорайонів

Капітальний ремонт  внутрішньоквартальних проїздів Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів від 
пр.Миру до буд.34б по вул.Миколаївська вздовж будинків 
№17а,б,в по пр.Миру в Інгульському районі м.Миколаєва 797,220 797,220
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття 
внутрішньоквартального проїзду по вул.Космонавтів, 82 в 
Інгульському районі м.Миколаєва 943,632 943,632
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття 
внутрішньоквартального проїзду по вул.Космонавтів, 134а в 
Інгульському районі м.Миколаєва 640,000 640,000

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.)



Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття 
внутрішньоквартального проїзду по вул.Паркова, 40 в 
Інгульському районі м.Миколаєва 539,888 539,888

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж 
будинків №33, 33а, 33б, 35а по вул.Південна в Інгульському 
районі м.Миколаєва 1 702,630 1702,630

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття 
внутрішньокварального проїзду від буд.№49а по вул.Південна 
до буд.№38 по вул.Паркова в Інгульському районі м.Миколаєва 1 187,744 1187,744
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж 
будинків №246а, 246б, 248, 248а по вул.Погранична в 
Інгульському районі м.Миколаєва 1 469,285 1469,285
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж 
будинків №215б, 215г по вул.Чкалова в Інгульському районі 
м.Миколаєва 1 608,197 1608,197
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по 
пр.Миру, 3,5,7 в Інгульському районі м.Миколаєва 2 906,800 2906,800

3132 Громадський бюджет Зробимо подвіря чистим і корисним 299,000 299,000
Двір моєї мрії 295,000 295,000

4216014 Ліквідація стихійних звалищ 
2240 ліквідація стихійних звалищ механізованим способом Оплата послуг (крім комунальних) 405,210 405,210

ліквідація стихійних звалищ ручним способом 854,631 854,631
видалення опалого листя
вивезення ВГС спецтехнікою 694,326 694,326

4216020

Забезпечення функціонування підприємств установ та 
організацій що виробляють виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги

2240 забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та Оплата послуг (крім комунальних) 30,000 30,000
забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
знесення самовільно встановлених МАФів

3132 Капітальний ремонт інших обєктів

4216030 Організація благоустрою населених пунктів
2210 придбання урни металеві. лавки Предмети матеріали обладнання та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
Інші видатки з благоустрою встановлення урн, лавок

Забезпечення  ручного прибирання  доріг та тротуарів , 
закріплених відповідними рішеннями за районом 

прибирання випадкового сміття
286,560 286,560

підмітання територій 258,050 258,050
очищення територій від бруду 26,500 26,500
очищення урн від смітті на зупинках громадського 
транспорту 82,170 82,170
очищення зупинок від написів та несанкціонованих 
рекламних оголошень. миття 4,360
зимове утримання: посипання зупинок громадського 
транспорту протиожеледною сумішшю та очищення від 
снігу 148,240 148,240

Забезпечення механізованого та вакуумного прибирання  
доріг та тротуарів , закріплених відповідними рішеннями 

за районом 

Механізоване вакуумне прибирання

605,780 605,780
Механізоване вологе прибирання
очищення території від бруду 100,580 100,580
очищення тротуарів від снігу 263,690 263,690
очищення доріг від снігу 411,690 411,690

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони 
населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

забезпечення покосу газонів 



забезпечення проведення робіт по зрізці дерев, кущів, 
корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці  дерев 
та кущів, стрижці кущів, знесення дерев та видалення 
порослі

Очищення скверу по вул.Турбінна
Підбір випадкового сміття та вигрібання опалого листя з 
зелених зон 340,250 340,250

Забезпечення належного функціонування побутового та 
комунального обладнання житлової забудови

утримання та  поточний ремонт майданчиків під контейнери 
для сміття в т.ч.

3132 Капітальний ремонт інших обєктів
Забезпечення утримання в належному технічному стані 
об’єктів вулично - дорожньої мережі

Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту по 
пр. Богоявленський "Матеріальні ворота" у м. Миколаєві

капітальний ремонт  зупинок громадського транспорту

капітальний ремонт тротуарів Капітальний ремонт тротуару приватного сектору по 
вул.Електронна від буд.56 до вул.О.Янати в Інгульському районі 
м.Миколаєва в т.ч.

I черга - від вул.Олександра Янати до вул.Троїцька 1 699,614 1699,614
II черга - від вул.Троїцької до буд.№56 1 445,483 1445,483
Капітальний ремонт тротуару приватного сектору по 
вул.Вінграновського від буд.№37 до буд.№128 по 
вул.Космонавтів в Інгульському районі в м.Миколаєві 1 047,531 1047,531

4217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
3142 Реконструкція та реставрація інших обєктів

Реконструкція та реставрація інших обєктів

4217461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури

Оплата послуг (крім комунальних)
2240 Виконання робіт по поточному ремонту доріг району 500,000 500,000

3132 Виконання робіт по капітальному ремонту доріг району Капітальний ремонт інших обєктів
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Кругова 1 754,077 1754,077
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
пров.Такелажний у приватному секторі в Інгульському 
районі м. Миколаєва

2 174,712 2174,712
Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров.Крайній 
у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва

1 279,984 1279,984
Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. 7 
Круговий у приватному секторі в Інгульському районі м. 
Миколаєва 651,458 651,458
Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров.6 
Круговий у приватному секторі в Інгульському районі м. 
Миколаєва 984,341 984,341
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 3 Лінія 
від вул.9 Поздовжня до вул.12 Поздовжня у приватному 
секторі в Інгульському районі м. Миколаєва 1 989,344 1989,344


