
43 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

Підсумок Підсумок

8 209,337 8 209,337 28 309,517 28 309,517 

Всього
за рахунок 

власного ресурсу 
за рахунок 
субвенцій 

Всього
за рахунок власного 

ресурсу 
за рахунок 
субвенцій 

4316011

Проведення робіт по відновленню асфальтового 
покриття прибудинкових територій та 
внутрішньоквартальних проїздів

Проведення робіт по відновленню асфальтового 
покриття прибудинкових територій та 
внутрішньоквартальних проїздів

2240 вул.М.Морська,2 Поточний ремонт 300,00 300,000
Чкалова,78 Поточний ремонт 100,00 100,000

3132 вул. Соборна, 12 Капітальний ремонт 1 499,000 1 499,000
вул.Арх.Старова,4к Капітальний ремонт 1 200,000 1 200,000
вул. Севастопольська, 47 Капітальний ремонт 1 200,000 1 200,000
вул. Лягіна, 29 Капітальний ремонт 1 900,000 1 900,000
вул. Лісова, 5 Капітальний ремонт 250,000 250,000
вул.Нікольська, 61 Капітальний ремонт 963,000 963,000

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.)

вул.Нікольська, 61 Капітальний ремонт 963,000 963,000
Плата за видачу сертифіката, який видається у разі 
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом 
об'єкта 225,000 225,000
Улаштування спортивних, дитячих майданчиків у 
дворах, а також у межах мікрорайонів

Улаштування спортивних, дитячих майданчиків у 
дворах, а також у межах мікрорайонів

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

3132
"Розумний кролик"-реконструкція дитячого 
майданчика та благоустрій території навколо Капітальний ремонт 999,999
Північний Скейт-парк Капітальний ремонт 999,621 999,621
Ігровий комплекс Дитяча фортеця" Капітальний ремонт 299,899 299,899

2240 4316014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
Забезпечення санітарної очистки території
Ліквідація звалищ 1 800,00 1 800,000

2240 4316020

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

Забезпечення сприятливих умов для співіснування 
людей та тварин(підбір трупів безпритульних 
тварин) 190,00 190,000
Знесення МАФ 49,000

4316030 Благоустрій міст, сіл, селищ Благоустрій міст, сіл, селищ
Прибирання та санітарна очистка зелених 
зон,парків,скверів,бульварів,газонів,пляжу,тощо

Прибирання та санітарна очистка зелених 
зон,парків,скверів,бульварів,газонів,пляжу,тощо 400,00 400,000

Забезпечення утримання у належному технічному 
стані об єктів вулично-дорожньої мережі

Забезпечення механізованого та вакуумного 
прибирання доріг та тротуарів,закріплених 
відповідним рішенням за районом 1 650,000
Забезпечення ручного прибирання доріг та 
тротуарів,закріплених відповідним рішенням за 
районом 1 500,000



Проведення  ремонту об'єктів вулично-дорожньої 
інфраструктури

Поточний ремонт ЗГТ (по потребі) 50,00 50,000
Проведення  ремонту об'єктів вулично-дорожньої 
інфраструктури

3132 капітальний ремонт ЗГТ капітальний ремонт ЗГТ
ЗГТ "Декабристів" по проспекту Центральному 
(непарна сторона) 800,000 800,000

3132 Інші видатки з благоустрою Інші видатки з благоустрою
ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
Благоустрій центральної площі у мікрорайоні 
Тернівка 999,999 999,999
"Затишна галявина" будівництво та благоустрій 
тихої зони 299,999 299,999
Північний Благоустрій  299,000 299,000
Велохвиля 299,000 299,000

4317461
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

Забезпечення ремонтів міських доріг 

2240 поточний ремонт доріг поточний ремонт доріг
вулиця Сергія Цвєтка від вулиці Софіївської до 
вулиці Цілинної

поточний ремонт доріг
250,00 250,000

планування земельного полотна планування земельного полотна 199,00 199,000
3132 капітальний ремонт доріг

«Капітальний  ремонт дороги приватного сектору по 
вулиці Червоній від вулиці Привільної до провулку 
Будівельників та провулку Будівельників від вулиці 
Червоної до вулиці Дениса Давидова у 
Будівельників та провулку Будівельників від вулиці 
Червоної до вулиці Дениса Давидова у 
Центральному районі міста Миколаєва» капітальний ремонт 1 350,000 1 350,000
«Капітальний ремонт дорожнього покриття 
приватного сектору по Інгульському проїзду від 
вулиці Привільної  до будинку № 2 та від вулиці 
Привільної до будинку № 16 А  у Центральному 
районі міста Миколаєва» капітальний ремонт 1 400,000 1 400,000
«Капітальний ремонт дорожнього покриття 
приватного сектору по вулиці Безіменній від 
провулку Кар’єрного до провулку Прохолодного у 
Центральному районі міста Миколаєва» капітальний ремонт 1 400,000 1 400,000
«Капітальний ремонт дороги приватного сектору по 
провулку Лінійному у Центральному районі міста 
Миколаєва» капітальний ремонт 1 433,000 1 433,000
«Капітальний ремонт дороги приватного сектору по
провулку Рибацькому від вулиці Привільна до вулиці
Рибацька у Центральному районі міста Миколаєва» капітальний ремонт 906,000 906,000
«Капітальний ремонт дорожнього покриття
приватного сектору по вулиці Каразіна від вулиці
Гречишникова до вулиці 5-ї Воєнної у Центральному
районі міста Миколаєва» капітальний ремонт 1 423,000 1 423,000
«Капітальний ремонт дороги приватного сектору по
вулиці Врожайній від будинку № 18 до вулиці
Очаківської у Центральному районі міста
Миколаєва» капітальний ремонт 3 038,000 3 038,000
вулиця 2-а Воєнна від вулиці 9-ої Слобідської до
вулиці Каразіна капітальний ремонт 1 500,000 1 500,000
вулиця Північна від вул.Мічуріна до вул.Туристів капітальний ремонт 1 400,000 1 400,000
вулиця Втората 1 400,000 1 400,000
Плата за видачу сертифіката, який видається у разі 
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом 
об'єкта 225,000 225,000

4310160



2210 Адміністрація Центрального району ММР
закупівля палива,канцтоварів,меблів,періодичні 
видання 356,93 356,930

2240 Адміністрація Центрального району ММР

охорона та уборка приміщень,оплата послугЗМІ,зв 
язку,обслуговування комп.та 
оргтехніки,електр.документообіг та ін.) 1 188,777 1 188,777

2800 Адміністрація Центрального району ММР судовий збір,нарахування0,3%,податки 66,930 66,930
2250 Адміністрація Центрального району ММР витрати на відрядження 6,100 6,100
2282 Адміністрація Центрального району ММР навчання (тендер,охорона праці) 2,500 2,500

3110 Адміністрація Центрального району ММР
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

придбання автомобіля 600,000 600,000
4314082

інші Адміністрація Центрального району ММР Інші поточні видатки(проведення святкових заходів) 100,000 100,000
4310180

інші Адміністрація Центрального району ММР Інші поточні видатки(судові стягнення) 0,100 0,100


