
16 Департамент містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

Підсумок Підсумок

3 667,450 3 667,450 4 022,100 4 022,100 

Всього
за рахунок власного 

ресурсу 
за рахунок 
субвенцій 

Всього
за рахунок 
власного 
ресурсу 

за рахунок 
субвенцій 

1610160
2210

Папір, канцелярські товари, меблі офісні, 
лазерний дальномір,

312,477 312,477

1610160

2240

Комплектуючі до комп'терної техніки 
(монітор,  системний блок, мишка, 
клавіатура), послуги зв'язку, інформаційно-
консультаційні послуги, послуги ЗМІ

301,114 301,114

1610160 2250 Відрядження 31,229 31,229
1610160 2282 Семінар з публічних закупівель 22,530 22,530
1610180 Судовий збір 0,100 0,100
1610160 3110 Автомобіль 762,100 762,100

1617350 2281 Внесення змін в генеральний план м. Миколаїв 922,910 922,91

1617350 2281

Розроблення детального плану території 
Промислової зони по вул. Айвазовського в 
Корабельному районі м. Миколаєва з 
коригуванням та уточненням топографічного 
плану в М 1:2000 та з  розробленням розділу 
«Охорона навколишнього середовища в обсязі 
звіту про стратегічну екологічну оцінку

805,610 805,61

1617350 2281

 Розроблення детального плану території міста 
Миколаєва, обмеженої вул. Північною та 
річкою Південний Буг від вул. Поштова до вул. 
Микитенка з коригуванням та уточненням 
топографічного плану в М 1:2000 та 
розроблення розділу «Охорона навколишнього 
середовища в обсязі звіту про стратегічну 
екологічну оцінку»

409,642 409,642

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.)



1617350 2281

Розроблення генерального плану м.Миколаєва; 
розроблення історико- арітектурного опорного 
плану м.Миколаєва з визначенням меж і 
режимів використання зон охорони пам"яток та  
історичних ареалів; розроблення розділу 
інженерно- технічних заходів ЦЗ (ЦО); 
розроблення розділу "Охорона навколишнього 
природного середовища" в обсязі звіту про 
стратегічну оцінку.

270,000 270,00

1617370 2281

Розробка проєкту комплексної схема 
розміщення зовнішньої реклами на території м. 
Миколаєва по проспекту Героїв України,  по 
вул. Погранична,  по вул. Чкалова, по вул. 
Генерала Карпенка
- по інших магістральних вулицях

851,838 851,838

1617693

2240

Впровадження, ведення, супровід, адаптація 
муніципальної геоінформаційної системи 
містобудівного кадастру міста Миколаєва 1 000,000 1 000,00

1617693 2240

Ведення єдиної цифрової топографічної 
основи території міста Миколаєва масштабу 
1:500,1:2000

1 000,000 1 000,00

1617693 2240

Приведення до вимог державної системи 
координат місцевої мережі геодезичних 
пунків території міста Миколаєва

1 000,000 1 000,00


