
02

 Підсумок  Підсумок 

314 508,197                       314 508,197   219 041,374                   60 866,374   158 175,000 

 Всього 
 за рахунок власного 

ресурсу  
за рахунок 
субвенцій 

 Всього 
 за рахунок власного 

ресурсу  

за рахунок 
субвенцій або 
запозичення

0210160 2210 Предмети, матеріали, інвентар: -                                            -                                  
міськвиконком (нагороди, подячні листи, 
грамоти, папки для грамот і подячних листів, 
посвідчення різні, прапори, телефони)

90,000                                     
90,000 -                                  

меблі 120,000                                   120,000 -                                  
внутрішні камери 1 поверх 250,000                                   250,000 -                                  
витрати на комплектуючі до комп'ютерної та 
копіювальної техніки (принтери, БФП, 
клавіатура, картриджі, ДБЖ, веб камети, карти 
памяті та інше)

120,000                                   

120,000 -                                  
папір 200,000                                   200,000 -                                  
періодичні видання 60,000                                     60,000 -                                  
витрати на роботу апарату МР та забезпечення 
роботи фракцій депутатів міської ради 29,600                                     

29,600 -                                  
канцелярські товари 58,000                                     58,000 -                                  
господарські товари 184,250                                   184,250 -                                  
індивідивідуальний захист та дезинфікуючі засоби 107,050                                   107,050 -                                  
придбання побутової хімії 146,830                                   146,830 -                                  
таблички 20,000                                     20,000 -                                  
питна вода 40,000                                     40,000 -                                  
вогнегасники 30,000                                     30,000 -                                  
електротовари 50,000                                     50,000 -                                  
пальне 1 160,090                                1160,090 -                                  
запасні частини 250,000                                   250,000 -                                  

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -                                            -                                  
ремонт та технічне обслуговування 
копіювальної техніки 50,000                                     

50,000 -                                  
ремонт принтерів, комп'ютерної техніки, 
заправка та відновлення катриджів 80,000                                     

80,000 -                                  
послуги з повірки лічильників та інших 
приладів.тех.обслуга горгаз (Часи) обстеження 
димоходів,сигналізація загазованості тех 
обслуга воріт

55,000                                     

55,000 -                                  
оплата послуг з ремонту кондиціонерів та 
іншого обладнання 30,000                                     

30,000 -                                  
абонплата за телефони та міжміські розмови 200,000                                   200,000 -                                  
технічне обслуговування та оплата послуг 
маркірувальної машини+юр. департ 220,000                                   

220,000 -                                  
спецзв'язок і урядовий 29,300                                     29,300 -                                  
оплата за охорону    2 500,000                                2500,000 -                                  
супроводження комплексу бухгалтерських АРМ 82,800                                     82,800 -                                  
програма "Бюджет міста" супровід 720 грн х 12 8,640                                       8,640 -                                  
обслуговування програми М.Е.Doc 2,000                                       2,000 -                                  

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)
Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

Примітк
а

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

довгострокового користування

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



супровід комп. техніки КП"ГІВЦ" 200,000                                   200,000 -                                  
створення статистичної продукції 10,000                                     10,000 -                                  
послуги з брошування документів 35,000                                     35,000 -                                  
висвітлення оперативної інформації про 
діяльність ВО  ММР 1 000,000                                

1000,000 -                                  
висвітлення діяльності ММР 1 200,000                                1200,000 -                                  
створення та розм.відеоматеріалів 61,425                                     61,425 -                                  
трансляція засідань сесій та постійних комісій 80,000                                     80,000 -                                  
прибирання приміщень 2 350,000                                2350,000 -                                  
перезарядка вогнегасників 20,000                                     20,000 -                                  
оновлення кредитного рейтингу 40,000                                     40,000 -                                  
ТТВ  страхування автомобілів 20,000                                     20,000 -                                  
технічне обслуговування та поточний ремонт 
автомобілів 70,000                                     

70,000 -                                  
обслуговування ліфтів 60,000                                     60,000 -                                  
тех обслуг. систем газопост. 60,000                                     60,000 -                                  
сервісне обслуговування газової котельні 60,000                                     60,000 -                                  
система інформаційно-правового забезпечення 
Ліга-Закон 137,000                                   

137,000 -                                  
обслуговування тривожної кнопки 12,000                                     12,000 -                                  
послуги Інтернет 100,000                                   100,000 -                                  
послуги з SSL-сертифікату  12,000                                     12,000 -                                  
технічне обслуговування системи "Віче" 36,000                                     36,000 -                                  
послуги програми СКАУ "Міська рада" 10,000                                     10,000 -                                  
послуги на підписку системи електронного 
документообігу 77,38*12*202 276,000                                   

276,000 -                                  
оренда серверних ресурсів для функціон. сист. 
електр.документообігу ТОВ "АНТЕ МЕДІАМ" 240,000                                   

240,000 -                                  
послуги   Oracle Database для забезпечення 
функц. системи електронного документообігу 180,000                                   

180,000 -                                  
Локальна мережа 315,000                                   315,000 -                                  
перенесення СЕД на новий сервер 60,000                                     60,000 -                                  
програм. забезп.Microsoft Windows 10 100,000                                   100,000 -                                  
Технічне обслуговування обслуговування 
сигналізації 60,000                                     

60,000 -                                  
ремонт туалетів та вентиляції в санузлах 3 
під'їзд 190,000                                   

190,000 -                                  
ремонт туалетів  Радісна,9 100,000                                   100,000 -                                  
поточний ремонт приміщень МВК , депутатської 
кімнати 320,000                                   

320,000 -                                  
поточний ремонт  електричної мережі 2 поверх 2 000,000                                2000,000 -                                  
ремонт коридорів 1 поверх 250,000                                   250,000 -                                  
поточний ремонт ТТВ (покрівля складу ПММ) 50,000                                     50,000 -                                  поточний ремонт кабінетів ММР 5 кабінетів МВК 
та коридору 250,000                                   250,000 -                                  
реставрація вхідних двірей в будівлю 100,000                                   100,000 -                                  
ремонт системи водопроводу (заміна ліжаків) 150,000                                   150,000 -                                  
установка пожежної, та охоронної сигналізації  1 
поверх+підвал 300,000                                   

300,000 -                                  
система доступа воріт 2 калітки і ворота 150,000                                   150,000 -                                  
проєкт захисту блискавки 180,000                                   180,000 -                                  
друкування фотографій 2,000                                       2,000 -                                  
представницькі витрати 160,000                                   160,000 -                                  
послуги з прибирання території 192,000                                   192,000 -                                  
послуги  консьержки 60,000                                     60,000 -                                  
інф.,монтаж Послуги з моніторингу АТ                            
(джі пі ес) 31,000                                     

31,000 -                                  
Відшкодування послуг звязку (юр.деп.) 10,000                                     10,000 -                                  



відшкодування експлуаційних витрат  на 
обслуговування  трудового архіву 12,060                                     

12,060 -                                  
2250 Видатки на відрядження 150,000                                   150,000 -                                  

2282
навчання (газ, ліфт, електрика) з отриманням 
сертифікату 10,000                                     

10,000 -                                  
2800 Інші видатки -                                            -                                  

відрахування грошових коштів профкому 183,415                                   183,415 -                                  
сплата податків, зборів, обов'язкових платежів 
до бюджетів, штрафів, пені, тощо 6,000                                       

6,000 -                                  
екологічний податок 3,000                                       3,000 -                                  
витрати на оплату судових зборів 750,000                                   750,000 -                                  

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування -                                            -                                  
Комп'ютери в комплекті 25 од х 20000 грн. -                                            350,000                         350,000
Багатофункціональний пристрій 20 од х 15000 -                                            300,000                         300,000
Кондиціонер 12 одх 20000 грн. -                                            240,000                         240,000
сервер -                                            60,000                           60,000
Камери розпізнування обличчя 3 од. -                                            150,000                         150,000
автомобілі 4 од -                                            2 000,000                      2000,000
Придбання системи доступу Адміральська, Набережна -                                            150,000                         150,000

3160 Розробка сайту "Миколаївська міська рада" -                                            500,000                         500,000

0210180
виконавчий комітет

Інша діяльність у сфері державного 
управління

-                                            -                                  

2800 Виконання рішень про стягнення заборгованості 
з виконавчих органів Миколаївської міської ради

180,100                                   
180,100 -                                  

0218220 виконавчий комітет
Заходи по роботі з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

-                                            -                                  

2210
Придбання конвертів для забезпечення 
мобілізаційної підготовки на території міста 3,500                                       3,500 -                                  
Забезпечення на території міста ведення 
військогового обліку військовозобов'язанних і 
призовників, сприяння організації призову 
громадян на строкову військову службу 
(виготовлення журналів, книг, бланків, тощо)

270,000                                   

270,000 -                                  
Придбання меблів та техніки -                                            -                                  

2240

Послуги з розробки, впровадження, проведення  
атестації комплексу технічного захисту 
інформації на об'єкті електронно-
обчислювальнохї техніки (період виконання - ІІІ 
квартал 2022)

110,000                                   

110,000 -                                  
Заходи з технічного захисту інформації (зазист 
комп'ютернох техніки для роботи з 
мобілізаційними документами з обмеженим 
доступом, розробка і розмноження 
формалізованих документів).

37,000                                     

37,000 -                                  
Забезпечення перевезень 
військовозобов'язаних до місць  проведення 
навчальних (перевірочних) та спеціальних 
зборів та пунктів збору військових частин під час 
мобілізації.

360,000                                   

360,000 -                                  

0218230 виконавчий комітет Інші заходи громадського порядку та безпеки -                                            -                                  
2210 Предмети, матеріали, інвентар. 110,420                                   110,420 -                                  
2240 Поточний ремонт громадських опорних пунктів 769,580                                   769,580 -                                  

-                                            -                                  



Проведення поточного ремонту пунктів охорони 
правопорядку, виготовлення проектно-
кошторисної документації для придбання та 
підключення  приладів обліку комунальних 
послуг, придбання мебелі, техніки та 
обладнання.

-                                            

-                                  
оплата комунальних послуг на громадські пункти 
охорони правопорядку, які не передані до ГУ 
Нацполіції Миколаївської області.

-                                            
-                                  

Забезпечення діяльності громадських пунктів 
охорони правопорядку. -                                            -                                  

0214082 виконавчий комітет Інші заходи в галузі культури і мистецтва 490,000                                   490,000 -                                  
Сувеніри, календарі, вимпели, прапорці, 
вітальні адреси, грамоти,листівки, вкладки до 
листівок, запрошення, квіти

-                                            
-                                  

Організація прийомів міського голови монтаж та 
демонтаж святкових банерів та новорічної 
ялинки

-                                            
-                                  

Технічне забезпечення та супровід святкових 
заходів -                                            -                                  

2210
Придбання продукції квітництва, мінеральної 
води, нагрудних знаків, конвериів, запрошень 
сувенірної продукції

-                                            
-                                  

2240
Організація прийомів, монтаж та демонтаж 
святкових банерів та новорічної ялинки -                                            -                                  

2282 Технічне забезпечення урочистих заходів -                                            -                                  

0218821

Миколаївське 
регіональне управління  

«Державний фонд 
СМЖБ» 

Надання кредитів на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

-                                            

-                                  
4113 Надання інших внутрішніх кредитів (ЗФ) 15 000,000                              15000,000 -                                  

Надання інших внутрішніх кредитів (СФ) -                                            8 344,600                      8344,600

0218822

Миколаївське 
регіональне управління  

«Державний фонд 
СМЖБ» 

Повернення кредитів на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

-                                            

-                                  
4123 Повернення інших внутрішніх кредитів (ЗФ) -                                            8 344,600 -                     -8344,600

0216084

Миколаївське 
регіональне управління  

«Державний фонд 
СМЖБ» 

Витрати пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво (реконструкцію) та придбання 
житла

-                                            

-                                  

2610

Здійснення витрат,пов'язаних з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих на будівництво (придбання) 
житла.

1 400,676                                

1400,676 -                                  

0217610 виконавчий комітет
Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва 
-                                            -                                  

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -                                            -                                  
"День підприємця" 15,930                                     15,930 -                                  
"Зроблено у Миколаєві" 26,404                                     26,404 -                                  

2240 Оплата послуг, крім комунальних -                                            -                                  
"День підприємця"-5,00, Зроблено в Миколаєві" - 
5,00

10,000                                     
10,000 -                                  

2282

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

-                                            
-                                  



"День підприємця" 31,860                                     31,860 -                                  

2610
Субсідії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)

-                                            -                                  
Надання часткової компенсації роботодавцям 
витрат на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування за новостворені робочі 
місця

33,946                                     

33,946 -                                  
2730 Інші виплати населенню -                                            -                                  

Надання часткової компенсації роботодавцям 
витрат на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування за новостворені робочі 
місця

31,860                                     

31,860 -                                  
0217680 виконавчий комітет Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування -                                            -                                  

2800
Цільовий внесок до Миколаївського 
регіонального відділення Асоціації міст України 
(476101 х 0,20 коп)

95,220                                     
95,220 -                                  

Членський внесок до ДООМС "Асоціація міст 
України та громад" (476101 х 1,00 коп)

476,101                                   476,101 -                                  
Додатковий членський внесок до 
Миколаївського регіонального відділення 
Асоціації міст України

350,000                                   
350,000 -                                  

Членський внесок до добровільного об'єднання 
органів місцевого самоврядування - Асоціація 
"Енергоефективних міст України"

50,000                                     
50,000 -                                  

0217693 виконавчий комітет
Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

-                                            -                                  

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -                                            -                                  
Громадський бюджет 124,500                                   124,500 -                                  
Інвестиції 49,000                                     49,000 -                                  

2240 Оплата послуг ( крім комунальних ) -                                            -                                  
Громадський бюджет 75,500                                     75,500 -                                  
Інвестиції 80,000                                     80,000 -                                  
Стратегічна екологічна оцінка 30,000                                     30,000 -                                  

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

-                                            
-                                  

2610
 Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)

-                                            -                                  
Забезпечення безперебійної роботи системи 
міського відео спостереження "Безпечне місто'' 

750,000                                   
750,000 -                                  

Утримання Комунальної установи Миколаївської 
міської ради “Агенція розвитку Миколаєва” 
(програма знаходиться в розробці)

2 093,828                                
2093,828 -                                  

2800 Інші поточні видатки -                                            -                                  

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

-                                            -                                  
розвиток системи інформатизації зупинок 
громадського транспорту

-                                            1 000,000                      1000,000
придбання в лізінг мобільного дата центру -                                            4 850,000                      4850,000

0217622 виконавчий комітет
Реалізація програм і заходів в галузі туризму 
та курортів

-                                            -                                  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 200,000                                   200,000 -                                  
2240 Оплата послуг ( крім комунальних ) 670,000                                   670,000 -                                  

2282

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

130,000                                   
130,000 -                                  

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

-                                            200,000                         200,000
0217330 виконавчий комітет Будівництво інших обєктів ком.власн. -                                            -                                  



3122

Капітальне будівництво інших обєктів "Нове 
будівництво Системи відеоспостереження 
безпечне місто Миколаїв"

-                                            
5 900,000                      5900,000

0216083

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

-                                            

-                                  
3121 Капітальне будівництво (придбання ) житла -                                            -                                  

0213121
Центр соціальних 

служб для сімї, дітей та 
молоді

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

-                                            
-                                  

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 54,644                                     54,644 -                                  
2240 Оплата послуг крім комунальних 90,370                                     90,370 -                                  
2250 Видатки на відрядження 33,200                                     33,200 -                                  

2282

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

2,950                                       
2,950 -                                  

0213124
Центр соціальних 

служб для сімї, дітей та 
молоді

Створення та забезпечення діяльності 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства 
та/або насильства за ознакою статі

-                                            

-                                  
2230 Продукти харчування -                                            -                                  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 28,020                                     28,020 -                                  
2230 Послуги харчування 18,000                                     18,000 -                                  
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 27,500                                     27,500 -                                  
2250 Видатки на відрядження 2,520                                       2,520 -                                  

0213111 виконавчий комітет

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей

-                                            

-                                  

2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -                                            -                                  
Забезпечення дитячих будинків сімейного типу 
необхідними меблями, побутовою технікою та 
іншими предметами тривалого вжитку 
(відповідно до переліку затвердженого 
виконавчим комітетом Миколаївської міської 
ради)

155,850                                   

155,850 -                                  

0213112 виконавчий комітет
Заходи державної політики  з питань дітей та їх 
соціального захисту

417,895                                   417,895 -                                  

0213133 виконавчий комітет Інші заходи та заклади молодіжної політики -                                            -                                  
Заходи в рамках "Громадського бюджету" 1 299,000                                1299,000 -                                  

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 467,000                                   467,000 -                                  
2240 Оплата послуг, крім комунальних 2 566,000                                2566,000 -                                  

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

930,000                                   
930,000 -                                  

2730 Інші виплати населенню 400,000                                   400,000 -                                  
Виплата стипендії міського голови та міської 
ради  для талановитих студентів, які 
навчаються у закладах вищої освіти, закладах 
фахової передвищої освіти та закладах 
професійної (професійно -технічної) освіти

-                                            

-                                  



0213140 виконавчий комітет

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катаастрофи)

-                                            

-                                  

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

14 349,722                              
14349,722 -                                  

0217426 виконавчий комітет Інші заходи у сфері електротранспорту -                                            -                                  
2240 Оплата послуг, крім комунальних 245 355,000                            245355,000 -                                  

0217413 виконавчий комітет  Інші заходи у сфері автотранспорту -                                            -                                  

3110

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування позика на 
автобуси)

-                                            
158 175,000                  158175,000

ПДВ  20% на придбання автобусів -                                            31 635,000                    31635,000

0217670 виконавчий комітет Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання -                                            -                                  
КП ТРК Март -                                            1 700,000                      1700,000

3210 КП ММР "Миколаївпастранс" -                                            10 924,674                    10924,674

0213031
виконавчий комітет

Надання інших пільг крім  окремих категорій 
громадян відповідно до законодавства

-                                            
-                                  

2730
Здійснювати санаторно-курортне лікування 
ветеранів Другої світової війни 1 088,388                                

1088,388 -                                  

3240

Здійснювати безоплатний капітальний ремонт 
власних жилих будинків і квартир осіб з 
інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною

-                                            

500,000                         500,000

0213241

Міський центр 
підтримки внутрішньо 
переміщених осіб та 

ветеранів АТО

Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

-                                            

-                                  
2230 Продукти харчування 8,280                                       8,280 -                                  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 222,669                                   222,669 -                                  
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 182,954                                   182,954 -                                  
2250 Видатки на відрядження 22,000                                     22,000 -                                  

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

8,140                                       
8,140 -                                  

2800 Інші видатки 9,710                                       9,710 -                                  

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (авто) -                                            406,700                         406,700

0213242
Інш заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення -                                            -                                  

2730

Забезпечити надання на конкурсній основі 
одноразової матеріальної допомоги для 
відкриття власної справи учасникам АТО/ООС, 
членам родин загиблих (померлих) та ВПО 

500,000                                   

500,000 -                                  

0213191 виконавчий комітет
Інші видатки на соціальний захист ветеранів 
війни та праці -                                            -                                  

2730

Забезпечувати відшкодування вартості 
зубопротезування з дороговартісних матеріалів 
учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих 
(померлих) в АТО/ООС та Революції Гідності

1 092,000                                

1092,000 -                                  
Забезпечити оздоровлення та відпочинок на 
базах відпочинку, в санаторно-курортних 
закладах учасників бойових дій та членів їх 
сімей

2 501,000                                

2501,000 -                                  

2240

Забезпечувати відшкодування вартості 
встановлення надгробка загиблим (померлим) 
учасникам АТО/ООС

32,500                                     
32,500 -                                  


