
29 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

Підсумок Підсумок

14 473,041 14 473,041 22,500 22,500 

Всього
за рахунок 
власного 
ресурсу 

за рахунок 
субвенцій 

Всього
за рахунок 
власного 
ресурсу 

за рахунок 
субвенцій 

Придбання ПММ, запчастин для а/м, маркованих 
конвертів, канц.,госп.товарів,оплата за охорону 
та прибирання приміщення управління, оплата 
послуг зтех.обслуговування а/м та оргтехніки, 
оплата телефонного зв`язку та доступу до 
Інтернет, висвітлення діяльності управління в 
ЗМІ, відшкодування витрат ТТС-2, 
обслуговування системи електронного 

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)

Капітальні видатки (тис.грн.)

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

довгострокового користування

Поточні видатки (тис.грн.)

2910160

Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об’єднаних територіальних громадах

обслуговування системи електронного 
документообігу , за продовження терміну дії 
ел.ключей, за техобслуговування газового котла, 
видатки на відрядження, екологічний 
податок,нарахування внесків 
профсп.організаціям ,за супроводження  бухг. 
програми , оплата робіт з оформлення 
документів на     земельні ділянки ,оплата робіт з 
технічного обслуговування зовнішніх                  
газових мереж  та обладнання ,щомісячне 
обслуговування  програми автоматизованого
  бухгалтерського обліку 478,525 478,525

2910160

Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об’єднаних територіальних громадах комп`ютер (3 од.) 22,500 22,50

поповнення матеріального резерву міста 1 535,000 1 535,000

накопичення засобів індивідуального звхисту 37,209 37,209

 виготовлення пам`яток для розповсюдження серед 
населення 99,000 99,000

Придбання засобів захисту органів дихання для       
саморятування під час пожежі 240,000 240,000

аварійне - рятувальне обслуговування територій 10 990,534 10 990,534

 утримання та обслуговування системи оповіщення 258,474 258,474

2918110
Заходи з запобігання та ліквідації НС та 

наслідків стихійного лиха



Утримання та приведення засобів колективного          
захисту в готовність до   використання  за 
призначенням 90,000 90,000
освоєння підземного простору 179,628 179,628
послуги з утилізації НР 12,300 12,300
 інформування населення череж мережі 
радіомовленння 86,571 86,571
Проведення ремонтних робіт на   складах 
матеріального резерву 190,000 190,000
Проведення закладання (тампонування) 
непридатного     до використання підземного 
простору, виявленого на           територіях, що 
належить до міської комунальної власності 200,000 200,000

2918120 Заходи з рятування на водах

щорічний технічний огляд суден 5,000 5,000
розроблення проекту та проведення  
поточного ремонту    системи 
газопостачання рятувальної станції 70,800 70,800


