
15 Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Підсумок Підсумок

629,101 629,101 139 319,900 139 319,900 

Всього
за рахунок 

власного ресурсу 
за рахунок 
субвенцій 

Всього
за рахунок 

власного ресурсу 
за рахунок 
субвенцій 

1511010
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №75 по вул. 3-
а Лінія, 17-А у м.Миколаєві. Коригування, в т.ч 
проектно-вишукувальні роботи та експертиза

Завершення виконання робіт, благоустрій території 24 000,000 24 000,000

1517321

Реконструкція нежитлової будівлі під 
розміщення дитячого дошкільного закладу за 
адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів , 144а, 
в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та 
експертиза

Влаштування систем опалення, вентиляції, 
прокладання електричних мереж, часткове оздоблення 
приміщень, утепелення фасаду 8 005,130 8 005,13

1517321
Нове будівництво дитячого дошкільного 
навчального закладу по вул. Променева у 
мікрорайоні "Північний" м. Миколаєві Коригування ПКД 10 000,000 10 000,000

1511020

Капітальний ремонт спортивно-ігрового 
майданчика (футбольне поле) на території 
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №54 Миколаївської міської ради 
Миколаївської області по пр. Корабелів, 10 в м. 
Миколаєві  в т.ч проектно-вишукувальні 
роботи та експертиза

Проведення процедури закуплівлі, підготовка території 
будівництва 50,000 50,00

1511020
Капітальний ремонт огорожі ЗОШ № 19 по вул. 
Передова, 11 у м.Миколаєві, в т.ч проектно-
вишукувальні роботи та експертиза

Проведення процедури закуплівлі, підготовка території 
будівництва 50,000 50,000

1511020
Капітальний ремонт огорожі ЗОШ № 53 по вул. 
Потьомкінська, 154 у м.Миколаєві, в т.ч 
проектно-вишукувальні роботи та експертиза

Проведення процедури закуплівлі, підготовка території 
будівництва 50,000 50,000

1511020

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої 
школи №51 за адресою: м.Миколаїв, пров. 
Парусний, 3-а у м.Миколаєві, в т.ч проектно-
вишукувальні роботи та експертиза 2 000,000 2 000,000

1517321

Нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул. 
М.Морська, 78 у м.Миколаєві (коригування), в 
т.ч. проектно-вишукувальні роботи та 
експертиза

Будівництво зовнішніх мереж газопостачання, монтаж 
вузла обліку газу, приєдання до газових 600,000 600,000

1511020
Капітальний ремонт футбольного поля зі 
штучним покриттям ЗОШ №39 за адресою: 
вул.Нікольська,6 у  м. Миколаєві

Проведення процедури закуплівлі, підготовка території 
будівництва 50,000 50,00

1511020

Капітальний ремонт  будівлі Миколаївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 за 
адресою: вул. Потьомкінська, 22-а,м.Миколаїв, 
в т.ч проектно-вишукувальні роботи та 
експертиза Коригування ПКД 50,000 50,00

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.)



1517340

Реставрація Миколаївської гімназії №2 
(пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Міське дівоче училище» (друга жіноча 
гімназія), ІІ половина ХІХ ст.) по вул. 
Адміральській, 24 у м. Миколаєві Коригування ПКД 50,000 50,00

1511020

Капітальний ремонт спортивного майданчику 
ЗОШ № 31 по вул. 1 Слобідська, 42 у м. 
Миколаєві, в т.ч проектно-вишукувальні 
роботи та експертиза Коригування ПКД 2 000,000 2 000,00

1511020

Капітальний ремонт спортивного майданчику 
Першої української гімназії ім. М. Аркаса 
Миколаївської міської ради по вул. Нікольська, 
34 в м. Миколаєві, в т.ч проектно-вишукувальні 
роботи та експертиза Виготовлення ПКД 2 000,000 2 000,00

1511020

Капітальний ремонт спортивного майданчику 
ЗОШ № 7 по вул. Потьомкінська,45/47 у м. 
Миколаєві, в т.ч проектно-вишукувальні 
роботи та експертиза Виготовлення ПКД 2 000,000 2 000,00

1511020

Капітальний ремонт спортивного майданчику 
ЗОШ № 30 по вул. Квітнева,50 у м. Миколаєві, 
в т.ч проектно-вишукувальні роботи та 
експертиза Виготовлення ПКД 2 000,000 2 000,00

1511020

Капітальний ремонт спортивного майданчику 
ЗОШ № 33 по вул. Океанівська, 12 у м. 
Миколаєві, в т.ч проектно-вишукувальні 
роботи та експертиза Виготовлення ПКД 2 000,000 2 000,00

1511020

Капітальний ремонт спортивного майданчику 
ЗОШ № 32 по вул. Оберегова,  1 у м. 
Миколаєві, в т.ч проектно-вишукувальні 
роботи та експертиза Виготовлення ПКД 50,000 50,000

1511020

Капітальний ремонт спортивного майданчику 
ЗОШ № 42 по вул. Електронна, 73 у м. 
Миколаєві, в т.ч проектно-вишукувальні 
роботи та експертиза Виготовлення ПКД 50,000 50,000

1511020

Капітальний ремонт спортивного майданчику 
ЗОШ № 50 ім. Г.Л. Дівіної по пр. Миру, 50 у м. 
Миколаєві, в т.ч проектно-вишукувальні 
роботи та експертиза Виготовлення ПКД 50,000 50,000

1511020
Капітальний ремонт спортивного майданчику 
ЗОШ № 22 по вул. Робоча, 8 в т.ч. проектно - 
вишукувальні роботи та експертиза

Виготовлення ПКД 50,000 50,000

1511020

Капітальний ремонт спортивного майданчику 
ЗОШ № 4 по вул. М.Морська, 78 у м.Миколаєві 
, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та 
експертиза Виготовлення ПКД 50,000 50,000

1511020

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої 
школи № 40 
по вул. Металургів, 97/1 у м. Миколаєві, в т.ч. 
проектно - вишукувальні роботи та експертиза

Заврешення будівельно - монтажних робіт 50,000 50,000



1511010

Капітальний ремонт автоматичної пожежної 
сигналізаії та оповіщення про пожежу дитячого 
дошкільного закладу № 95 за дресою: м. 
Миколаїв, вул. Космонавтів,67-А Коригування ПКД, монтаж ситсеми АПС 1 629,353 1 629,353

1511020

Капітальний ремонт автоматичної пожежної 
сигналізаії та оповіщення про пожежу 
миколаївської загальної освітньої школи № 19 
(філія) за адресою: м. Миколаїв, вул. 
Чайковського, 25 Коригування ПКД, монтаж ситсеми АПС 1 299,076 1 299,076

1511020

Капітальний ремонт автоматичної пожежної 
сигналізації та оповіщення про пожежу ЗОШ 
№ 34 за адресою: вул. Лягіна, 28 у м. 
Миколаєві Заврешення будівельно - монтажних робіт 1 812,881 1 812,881

1511020

Капітальний ремонт автоматичної пожежної 
сигналізації та оповіщення про пожежу ЗОШ 
№ 48 по вул. Генерала Попеля, 164 в м. 
Миколаєві Заврешення будівельно - монтажних робіт 1 153,805 1 153,805

1511020

Капітальний ремонт автоматичної пожежної 
сигналізації та оповіщення про пожежу 
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 13 Миколаївської міської ради 
Миколаївської області за адресою: м. 
Миколаїв, проспект Центральний, 84, в т.ч. 
проектно - вишукувальні роботи та експертиза

Заврешення будівельно - монтажних робіт 1 288,068 1 288,068

1511020

Капітальний ремонт автоматичної пожежної 
сигналізації та оповіщення про пожежу 
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 54 Миколаївської міської ради 
Миколаївської області за адресою: м. 
Миколаїв, проспект Корабелів, 10, в т.ч. 
проектно - вишукувальні роботи та експертиза

Заврешення будівельно - монтажних робіт 3 273,826 3 273,826

1511020

Капітальний ремонт автоматичної пожежної 
сигналізації та оповіщення про пожежу 
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 61 Миколаївської міської ради 
Миколаївської області за адресою: м. 
Миколаїв, вул. Олександра Матросова, 2, в т.ч. 
проектно - вишукувальні роботи та експертиза

Заврешення будівельно - монтажних робіт 984,405 984,405

1511020

Капітальний ремонт автоматичної пожежної 
сигналізації та оповіщення про
пожежу Миколаївської гімназії №2
Миколаївської міської ради Миколаївської 
області за адресою: м. Миколаїв, вулиця 
Адміральська, 24,  в т.ч. проектно - 
вишукувальні роботи та експертиза 

Проведення процедури закуплівлі, проведення 
монтажних робіт 1 744,960 1 744,960

1517325
Реконструкція елінгу № 1 ДЮСШ № 2 з 
надбудовою спортивного залу за адресою: вул. 
Спортивна, 11 у м. Миколаєві. Корегування

Заврешення будівельно - монтажних робіт 5 601,963 5 601,963



1517325

Реконструкція легкоатлетичного манежу 
Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ 
олімпійського резерву з легкої атлетики за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 1,  в т.ч. 
проектно - вишукувальні роботи, коригування 
та експертиза

Виготовлення ПКД, початок виконання будівельно - 
монтажних робіт 15 000,000 15 000,000

1515031

Капітальний ремонт системи опалення та 
покрівлі з утепленням фасаду будівлі СК 
"Надія" (СДЮСШОР №4) по вул. Генерала 
Карпенка, 40 А у м.Миколаєві. Коригування, в 
т.ч. проектно-вишукувальні роботи та 
експертиза

Ремонт системи опалення та теплового вузла. 
Часткове утпелення фасаду 1 000,000 1 000,000

1515031

Капітальний ремонт чаши басейну 
спорткомплексу «Зоря» за адресою:м. 
Миколаїв,вул. Театральна, 10,  в т.ч. проектно-
вишукувальні роботи та експертиза Коригування ПКД, звершення робіт 50,000 50,00

1515031

Капітальний ремонт будівлі спорткомплексу 
"Зоря" по вул. Театральна, 10 у м.Миколаєві, в 
т.ч. проектно-вишукувальні роботи та 
експертиза Продовження виконання  будівельно - монтажних робіт 50,000 50,000

1517325

Нове будівництво спортивного комплексу для 
занять спортом за адресою: м. Миколаїв, вул. 
Погранична, 45, в т.ч. проектно-вишукувальні 
роботи та експертиза

Проведення процедури закуплівлі, підготовка території 
будівництва 50,000 50,00

1517325

Реконструкція існуючого футбольного поля 
Центрального міського стадіону по вул. 
Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві». Коригування 
3 Коригування ПКД 50,000 50,000

1515031

Капітальний ремонт СДЮСШОР з велоспорту 
за адресою: 
вул. 1 Госпітальна, 1 в м. Миколаєві,  в т.ч. 
проектно-вишукувальні роботи та експертиза Проведення процедури закуплівлі, підготовка території 

будівництва 200,000 200,000

1515031

Капітальний ремонт СДЮСШОР з велоспорту 
за адресою: 
вул. Бузніка, 4-а в м.  Миколаєві, в т.ч. 
проектно-вишукувальні роботи та експертиза Проведення процедури закуплівлі, підготовка території 

будівництва 200,000 200,000

1517325

Реконструкція фізкультурно – оздоровчого 
комплексу з влаштуванням спортивного 
майданчику для гри в бейсбол зі штучним 
покриттям за адресою: пр. Корабелів,  1-В, в м.  
Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні 
роботи та експертиза

Проведення процедури закуплівлі, підготовка території 
будівництва 100,000 100,000

1517325

Реконструкція адміністративно-побутових 
будівель та спортивного майданчику стадіону 
«Юність» за адресою: вул. Погранична,15 у м. 
Миколаєві  в т.ч. проектно-вишукувальні 
роботи, коригування та експертиза

Проведення процедури закуплівлі, підготовка території 
будівництва 50,000 50,000

1515031

Капітальний ремонт футбольного майдану № 
19 з штучним покриттям Комунальної установи 
«Центральний міський стадіон» по вул. 
Театральна, 10 в Інгульському районі м. 
Миколаєва, в т.ч. проектно - вишукувальні 
роботи, коригування та експертиза

Проведення процедури закуплівлі, підготовка території 
будівництва 50,000 50,000



1515031

Капітальний ремонт футбольного майдану № 
20 з штучним покриттям Комунальної установи 
«Центральний міський стадіон» по вул. 
Театральна, 10 в Інгульському районі м. 
Миколаєва, в т.ч. проектно - вишукувальні 
роботи, коригування та експертиза

Проведення процедури закуплівлі, підготовка території 
будівництва 50,000 50,000

1515031

Капітальний ремонт футбольного поля № 26 
комунальної установи «Центральний міський 
стадіон» по вул. Театральна, 10 в Інгульському 
районі м. Миколаєва, в т.ч. проектно - 
вишукувальні роботи, коригування та 
експертиза

Проведення процедури закуплівлі, підготовка території 
будівництва 50,000 50,000

1515031

Капітальний ремонт веслувального басейну яхт-
клубу по                                вул. Новобудівна, 1-
Б у м. Миколаєві». Коригування, в т.ч. 
Проектоно - вишукувальні роботи та 
експертиза

Проведення процедури закуплівлі, підготовка території 
будівництва 50,000 50,000

1512010

Капітальний ремонт приймального відділення 
Комунального некомерційного підприємства 
Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 
3» за адресою: м. Миколаїв, вул. 
Космонавтів,97 у тому числі проектно - 
вишукувальні роботи та експертиза Завершення виконання робіт, благоустрій території 8 000,000 8 000,000

1512030

Капітальний ремонт покрівель (жіночої 
консультації, гінекологічного корпусу, 
акушерського корпусу) КНП ММР "Пологовий 
будинок №3"  за адресою: м. Миколаїв, 
вул.Київська,3, в т.ч. проектно - вишукувальні 
роботи, коригування та експертиза

Проведення процедури закуплівлі, виконання 
будівельно - монтажних робіт 3 000,000 3 000,000

1512010

Капітальний ремонт сімейної амбулаторії №3 
комунального некомерційного підприємства 
Миколаївської міської ради "Центр первинної 
медико - санітарної допомоги№5 за адресою: 
м.Миколаїв, вул. Чкалова, 78,  в  т.ч. проектно - 
вишукувальні роботи, коригування та 
експертиза

Проведення процедури закуплівлі, виконання 
будівельно - монтажних робіт 3 000,000 3 000,000

1512010

Капітальний ремонт огорожі дитячої міської 
лікарні №2 за адресою:м. Миколаїв, 
вул.Рюміна, 5, в т.ч. проектно - вишукувальні 
роботи, коригування та експертиза 

Проведення процедури закуплівлі, початок виконання 
будівельно - монтажних робіт 2 000,000 2 000,000

1512030

Капітальний ремонт коридору відділення 
гінекології  КНП ММР "Міська лікарня 
швидкої медичної допомоги"  за адресою: м. 
Миколаїв, вул. Корабелів, 14В, в тому числі 
проектно-вишукувальні роботи та експертиза

Проведення процедури закуплівлі, початок виконання 
будівельно - монтажних робіт 1 000,000 1 000,000

1512010

Капітальний ремонт діагностичного відділення 
КНП ММР "Міська лікарня №1 за адресою: м. 
Миколаїв, вул. 2 Екіпажна, 4 в т.ч. проектно - 
вишукувальні роботи, коригування та 
експертиза Виготовлення ПКД 50,000 50,000



1517323

Реконструкція адміністративного приміщення  
Комунальної установи «Міський геріатричний 
будинок імені Святого Миколая» в 2-х 
поверховий жилий корпус для поліпшення 
житлових умов підопічних  за адресою: 
2-га Набережна, 1-д, в тому числі виготовлення 
проектної документації та експертизи.

Виготовлення ПКД 50,000 50,000

1517324

Реконструкція будівлі дитячої музичної школи 
№5 по вул.Дачна, 50 в м.Миколаєві, в т.ч. 
проектно-вишукувальні роботи, коригування та 
експертиза Коригування ПКД 100,000 100,000

1517324

Нове будівництво будівлі нежитлового 
призначення за адресою:                             м. 
Миколаїв, вул. Озерна, 43 в т.ч. проектно – 
вишукувальні роботи та експертиза

Виготовлення ПКД, проведення процедури закуплівлі, 
початок виконання будівельно - монтажних робіт 50,000 50,00

1517310

Нове будівництво транспортної розв'язки в 
двох рівнях на перехресті проспекту 
Богоявленського з залізничною колією АТ 
"Укрзалізниця" перегону Прибузька - Жовтнева 
на 10км +653м на проспекті Богоявленський в 
місті Миколаєві, в т. ч. ТЕО, ОВД, проектно - 
кошторисна документація та експертиза Виготовлення ПКД 10 500,000 10 500,000

1517310

Нове будівництво  самопливної мережі 
каналізації по вул. Кузнецькій від вул. 5 
Слобідської до вул. 6 Слобідської у м. 
Миколаєві,  в т.ч. проектно-вишукувальня 
роботи та експертиза

Проведення процедури закуплівлі, підготовка території 
будівництва 2 163,163 2 163,163

1517330

Реконструкція трамвайних колій на переїзді пр. 
Богоявленський - вул. Космонавтів у 
м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальня 
роботи та експертиза 

Проведення процедури закуплівлі, підготовка території 
будівництва 50,000 50,000

1517330
Реконструкція  понтонного пішохідного мосту 
в м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні 
роботи та експертиза Виготовлення ПКД 3 000,000 3 000,000

1517310

Нове будівництво вуличних мереж 
водопостачання у мкр. Варварівка в м. 
Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні 
роботи та експертиза

Проведення процедури закуплівлі, підготовка території 
будівництва 5 000,000 5 000,00

1516030
Капітальний ремонт шляхопроводу у мкр. 
Широка балка в м. Миколаєві, в т.ч. проектно - 
вишуквальні роботи та експертиза Виготовлення ПКД 50,000 50,000

1510160

Капітальний ремонт нежитлових приміщень 
під розміщення центру надання 
адміністративних послуг за адресою: пр. 
Богоявленський, 314 в т. ч. проектно-
вишукувальні роботи та експертиза

Проведення процедури закуплівлі, завершення 
будівельно - монтажних робіт 4 950,000 4 950,000

1517340

Реставрація фасаду виконавчого комітету 
Миколаївської міської ради по вул. 
Адміральська, 20 у м. Миколаєві , в тому числі 
проектно-вишукувальні роботи, коригування та 
експертиза

Виготовлення ПКД, проведення процедури закуплівлі, 
завершення будівельно - монтажних робіт 3 000,000 3 000,000



1517340

Реставрація будівлі виконавчого комітету 
Миколаївської міської ради по вул. 
Адміральська, 20 у м. Миколаєві (заміна ліфта 
зав. №5483, ресєтр №1999), в т.ч. проектно - 
вишукувальні роботи та експертиза Виготовлення ПКД 50,000 50,000

1517330

Реконструкція місцевої автоматизованої 
системи централізованого оповіщення про 
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 
у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні 
роботи та експертиза

Проведення процедури закуплівлі, завершення 
будівельно - монтажних робіт 843,369 843,37

1513241

Капітальний ремонт покрівлі для розміщення  
КУ ММР «Міський центр підтримки 
внутрішньо переміщених осіб та ветеранів 
АТО» за адресою:                        пров. Кобера, 
13А/8 у м. Миколаєві Виготовлення ПКД 50,000 50,000

1517340
Реставрація будівлі по вул. Шевченка, 40 у м. 
Миколаєві,  в т.ч. проектно - вишукувальні 
роботи та експертиза Роботи по утпеленню фасаду будівлі 1 000,000 1 000,000

1512010

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних 
проїздів Комунального некомерційного 
підприємства Миколаївської міської ради 
«Міська лікарня № 5» за адресою: м. Миколаїв, 
пр. Богоявленський,336 у тому числі проектно - 
вишукувальні роботи та експертиза

Виготовлення ПКД 50,000 50,000

1512010

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних 
проїздів Комунального некомерційного 
підприємства Миколаївської міської ради 
«Міська лікарня № 3» за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Космонавтів,97 у тому числі проектно - 
вишукувальні роботи та експертиза

Виготовлення ПКД 50,000 50,000

1513241

На виконання міської програми "Громадський 
бюджет міста Миколаєва" "Доступна культура" 
Влаштування засобів безперешкодного доступу 
осіб з інвалідністю та іних маломобільних 
верст населення до Тернівського будинку 
культури за адресою: мікрорайон Тернівка вул. 
Софіївська 18

Виготовлення ПКД, завершення будівельно - 
монтажних робіт 299,900 299,900

1510160 Управління капітальног будівництва 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар( 
підписка на періодичні видання, паливно - мастильні 
матеріали) 128,912 128,912

2240

Оплата послуг крім комунальних ( техобслуговування 
та поточний ремонт комп'ютерної техніки, програми 
"Аскод, Бюджет міста, Медок, послуги зв'язку та 
інтернет, послуги ЗМІ, ТО автомобіля, обслуговування 
сигналізації) 458,589 458,589

2250 Видатки на відрядження 15,600 15,600

2282
Окремі заходи по реалізації державних програм         ( 
навчання) 15,000 15,000

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 70,000 70,000

2800 Інші поточні видатки 10,000 10,000
1510180

2800 Інші поточні видатки 1,000 1,000


