
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Воскресенська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження №58 від  12.12.2018р.
Воскресенська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми селищного бюджету на 2018  рік

1 0100000 Воскресенська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Воскресенська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2836,771 2487,826 тис.гривень та спеціального фонду- 348,945 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою сіл та селищ.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0116030 0620 2487,826 348,945 2836,771

1 0116030 2487,826 348,945 2836,771

Усього 2487,826 348,945 2836,771

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

(КФКВК)1

тис. гривень,у тому числі загального 
фонду-

Конституція України, Закон  України "Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про благоустрій населенних пунктів" №2207-ІV від 06.09.2005, Наказ Держкомбуд №154 від 23.09.2003 "Про затвердження Порядку 
проведення та утримання обектів міського благоустрою", Рішення І3 сесії селищної ради 8 скликання від 15.12.2017 №10 "Про селищний бюджет Воскресенської селищної ради на 2018 рік", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення №2 15сесії 8скликання від 06.03.2018р."Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2018 рік"; рішення №3 16 позачергової сесії 8 скликання від 12.04.2018р."Про внесення змін до 
бюджету Воскресенської селищної ради на 2018рік", рішення №34 17 позачергової сесії 8 скликання від 11.05.2018р."Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2018рік", рішення №18 18 позачергової сесії 8 скликання від 14.06.2018р.; рішення 
№20 21 сесії 8 скликання від 15.08.2018року "Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2018 рік;рішення №39 ХХІІІ сесії селищної ради восьмого скликання від 26.09.2018р. "Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 
2018 рік", рішення ХХУ позачергової сесії 8скликання №18 від 16.11.2018 "Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2018 рік",рішення ХХУІ позачергової сесії 8 скликання №10 від 06.12.2018р. "Про внесення змін до бюджету Воскресенської 
селищної ради на 2018 рік".

Підпрограма / завдання бюджетної 
програми

0116030 - Організація благоустрою 
населених пунктів

Поліпшення благоустрою населених пунктів 
на підвідомчій території



(тис.грн.)

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
грн.

N з/п КПКВК Назва показника Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0116030 0116030 - Благоустрій міст,сіл,селищ

2

І. Показники затрат

1 0116030 одиниця звітність 4,00

2 0116030 кВт кошторис 142300,00

3 0116030 кільк кошторис 35,00

4 0116030 кільк кошторис 1,00

5 0116030 кільк кошторис 16,50

6 0116030 кільк кошторис 1,00

7 0116030 кільк кошторис 1,00

8 0116030 кільк кошторис 1,00

9 0116030 кільк кошторис 1,00

10 0116030 кільк кошторис 1,00

11 0116030 кільк кошторис 1,00

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

Одиниця 
виміру

Завдання- Поліпшення благоустрою 
населених пунктів на підвідомчій території

Кількість населених пунктів,які потребують  
підвищення рівня благоустрою (послуги по 

благоустрію).

Оплата за електроенергію по вуличному 
освітленню

Придбання ламп на вуличне освітлення в 
смт.Воскресенське, 
с.Горохівка,с.Калинівка,с.Пересадівка.

 Позачергову технічну перевірку засобів 
обліку встановлених у 1-ф ел.установці (при 
роботі 1 інспектора), за умови наявності 
договору передбаченого п.1.4"Методики" з 
виїздом на відстань понад 40км.та 
відшкодування транспортних витрат.

Технічні умови на підвищення потужності 
трансформаторів для проведення робіт по 
вуличному освітленню в с.Калинівка.

Виконання робіт по об"єкту " Поточний 
ремонт вуличного освітлення по вул.Миру в 
смт Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області".

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Мостова в смт.Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області

Технічний нагляд на об"єкті: "Поточний 
ремонт вуличного освітлення по вул.Миру в 
смт.Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області

Стандартне однофазне приєднання 
електроустановок до електромереж І ступення (до 
16кВт включно) для сільської місцевості ІІІ 
категорії надійності електропостачання (ступінь 
напруги в точці приєднання 0,4кВ) в 
с.Пересадівка (КТП-315,КТП-160,КТП-368)

Виконання інженерно-геодезичних робіт, 
топографічної зйомки території парку 
ім.С.Т.Шаповаленко за адресою: вул.Свободи, 
с.Калинівка, Вітовського району Миколаївської 
області

Поточний ремонт дорожного покриття по 
вул.Соборна від №1 до №4 в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаівської областї



12 0116030 кільк кошторис 1,00

13 0116030 кільк кошторис 1,00

15 0116030 кільк кошторис 1,00

16 0116030 кільк кошторис 4,00

17 0116030 кільк кошторис 9,00

18 0116030 кільк кошторис 1,00

19 0116030 кільк кошторис 2,00

20 0116030 кільк кошторис 1,00

21 0116030 кільк кошторис 1,00

22 0116030 кільк кошторис 1,00

23 0116030 кільк кошторис 1,00

24 0116030 кільк кошторис 1,00

25 0116030 кільк кошторис 1,00

26 0116030 кільк кошторис 1,00

Поточний ремонт дорожного покриття по 
вул.Соборна від №6 до №12 в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаівської областї

Придбання матеріалів для ремонту пам"ятника 
воїнам-визволителям.

Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. 
Соборна від №14 до №16-а в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області.
 Розробка схем організації дорожнього руху в місці 
облаштування пристроїв примусового зниження 
швидкості ,а також схем встановлення на 
перехрестях знаків пріоритету (смт.Воскресенське, 
с.Калинівка, с.Пересадівка, с.Горохівка).

 Придбання свіітлодіодних світильників, 
кронштейнів, проколюючих затискачів для 
вуличного освітлення смт.Воскресенське 
(вул.Пушкіна,Центральна).

 Оплата позачергової технічної перевірки засобів 
обліку вуличного освітлення в смт.Воскресенське, 
с.Горохівка.

 Придбання матеріалів для установки шлагбаума в 
с.Горохівка (цемент,електроди).

Проведення параметризації багатотарифного 
лічильника  юридичним та фізичним особам (крім 
населення) - за адресою: Миколаївська обл., 
Вітовський р-н, с.Пересадівка, вул.Жовтнева (ТП-
160), вул.Рудницького (ТП-808), вул.Шевченка (ТП-
315)-3од. (вуличне освітлення в с.Пересадівка).

Оплата "Капітального ремонту проїзду по  
Провулку від вул.Жовтнева до вул. Шевченка в 
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської  
області".

Оплата проведення експертизи проектної 
документації по об"єкту "Капітальний ремонт 
дороги  (відновлення елементів покриття)по 
вул.Соборна с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області

Оплата послуг проведення експертизи по об"єкту 
"Капітальний ремонт дороги (відновлення 
елементів покриття) по вул.Михайла Грушевського 
в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської 
області".

Капітальний ремонт автодороги по 
вул.Привокзальна від буд.№16 до буд №40 в 
с.Горохівка Вітовського району Миколаївської 
області (співфінансування  14% ,згідно постанови 
Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №196 
"Деякі питання державного фонду регіонального 
розвитку).
Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Соборна (від ТП-29) в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області (субвенція з 
обласного  бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад 
Миколаївської області (КБКД 41053900).

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Соборна (від ТП-29) в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області (співфінансування з 
селищного бюджету до субвенції з обласного  
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад Миколаївської 
області. 



27 0116030 кільк кошторис 1,00

28 0116030 кільк кошторис 1,00

29 0116030 кільк кошторис 1,00

30 0116030 кільк кошторис 1,00

31 0116030 кільк кошторис 1,00

32 0116030 кільк кошторис 1,00

33 0116030 кільк кошторис 1,00

34 0116030 кільк кошторис 1,00

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Соборна (від ТП-28) в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області (субвенція з 
обласного  бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад 
Миколаївської області (КБКД 41053900).

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Соборна (від ТП-28) в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області (співфінансування з 
селищного бюджету до субвенції з обласного  
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад Миколаївської 
області ).

 Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Поштова (від ТП-20) в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області (КБКД 41053900).

 Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Поштова (від ТП-20) в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області ).

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Шевченко (від ТП-20) в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області (КБКД 41053900).

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Шевченко (від ТП-20) в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області).

Встановлення зупиночних комплексів по 
вул.Свободи,87-89 та вул.Баклана,83-85 в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області (субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області (КБКД 41053900).

 Встановлення зупиночних комплексів по 
вул.Свободи,87-89 та вул.Баклана,83-85 в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області (співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області).



35 0116030 кільк кошторис 1,00

36 0116030 кільк кошторис 1,00

0116030 Показники продукту

1 0116030 грн. кошторис 163520,00

2 0116030 грн. кошторис 390765,00

3 0116030 грн. кошторис 9200,00

4 0116030 грн. кошторис 1047,00

5 0116030 грн. кошторис 22770,00

6 0116030 грн. кошторис 198540,00

7 0116030 грн. кошторис 158660,00

8 0116030 грн. кошторис 3527,00

9 0116030 грн. кошторис 5292,00

10 0116030 грн. кошторис 4100,00

11 0116030 грн. кошторис 199143

12 0116030 грн. кошторис 199143

13 0116030 грн. кошторис 996

Встановлення зупиночних комплексів вул.Свободи, 
109-111 в с.Калинівка Вітовського району та по 
вул.Соборна,79,81 ріг вул. Ринкова в смт 
Воскресенське Вітовського району Миколаївської 
області(субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області (КБКД 41053900).

Встановлення зупиночних комплексів вул.Свободи, 
109-111 в с.Калинівка Вітовського району та по 
вул.Соборна,79,81 ріг вул. Ринкова в смт 
Воскресенське Вітовського району Миколаївської 
області (співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області).

Кількість населених пунктів,які потребують  
підвищення рівня благоустрою (послуги по 

благоустрію).

Оплата за електроенергію по вуличному 
освітленню

Придбання ламп на вуличне освітлення в 
смт.Воскресенське, 
с.Горохівка,с.Калинівка,с.Пересадівка.

 Позачергову технічну перевірку засобів 
обліку встановлених у 1-ф ел.установці (при 
роботі 1 інспектора), за умови наявності 
договору передбаченого п.1.4"Методики" з 
виїздом на відстань понад 40км.та 
відшкодування транспортних витрат.
Технічні умови на підвищення потужності 
трансформаторів для проведення робіт по 
вуличному освітленню в с.Калинівка.Виконання робіт по об"єкту " Поточний 
ремонт вуличного освітлення по вул.Миру в 
смт Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області".
Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Мостова в смт.Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської областіТехнічний нагляд на об"єкті: "Поточний 
ремонт вуличного освітлення по вул.Миру в 
смт.Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області

Стандартне однофазне приєднання 
електроустановок до електромереж І 
ступення (до 16кВт включно) для сільської 
місцевості ІІІ категорії надійності 
електропостачання (ступінь напруги в точці 
приєднання 0,4кВ) в с.Пересадівка (КТП-
315,КТП-160,КТП-368)

Виконання інженерно-геодезичних робіт, 
топографічної зйомки території парку 
ім.С.Т.Шаповаленко за адресою: 
вул.Свободи, с.Калинівка, Вітовського 
району Миколаївської області

Поточний ремонт дорожного покриття по 
вул.Соборна від №1 до №4 в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаівської областї

Поточний ремонт дорожного покриття по 
вул.Соборна від №6 до №12 в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаівської областї

Придбання матеріалів для ремонту пам"ятника 
воїнам-визволителям.



15 0116030 грн. кошторис 199143

16 0116030 грн. кошторис 14654

17 0116030 грн. кошторис 15840

18 0116030 грн. кошторис 869

19 0116030 грн. кошторис 230

20 0116030 грн. кошторис 2891

21 0116030 грн. кошторис 297775

22 0116030 грн. кошторис 4514

23 0116030 грн. кошторис 4658

24 0116030 грн. кошторис 41998

25 0116030 грн. кошторис 153339

26 0116030 грн. кошторис 3129

27 0116030 грн. кошторис 151371

Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. 
Соборна від №14 до №16-а в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області.
 Розробка схем організації дорожнього руху в місці 
облаштування пристроїв примусового зниження 
швидкості ,а також схем встановлення на 
перехрестях знаків пріоритету (смт.Воскресенське, 
с.Калинівка, с.Пересадівка, с.Горохівка). Придбання свіітлодіодних світильників, 
кронштейнів, проколюючих затискачів для 
вуличного освітлення смт.Воскресенське 
(вул.Пушкіна,Центральна).
 Оплата позачергової технічної перевірки засобів 
обліку вуличного освітлення в смт.Воскресенське, 
с.Горохівка.

 Придбання матеріалів для установки шлагбаума в 
с.Горохівка (цемент,електроди).

Проведення параметризації багатотарифного 
лічильника  юридичним та фізичним особам (крім 
населення) - за адресою: Миколаївська обл., 
Вітовський р-н, с.Пересадівка, вул.Жовтнева (ТП-
160), вул.Рудницького (ТП-808), вул.Шевченка (ТП-
315)-3од. (вуличне освітлення в с.Пересадівка).

Оплата "Капітального ремонту проїзду по  
Провулку від вул.Жовтнева до вул. Шевченка в 
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської  
області".

Оплата проведення експертизи проектної 
документації по об"єкту "Капітальний ремонт 
дороги  (відновлення елементів покриття)по 
вул.Соборна с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області

Оплата послуг проведення експертизи по об"єкту 
"Капітальний ремонт дороги (відновлення 
елементів покриття) по вул.Михайла Грушевського 
в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської 
області".

Капітальний ремонт автодороги по 
вул.Привокзальна від буд.№16 до буд №40 в 
с.Горохівка Вітовського району Миколаївської 
області (співфінансування  14% ,згідно постанови 
Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №196 
"Деякі питання державного фонду регіонального 
розвитку).
Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Соборна (від ТП-29) в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області (субвенція з 
обласного  бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад 
Миколаївської області (КБКД 41053900).

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Соборна (від ТП-29) в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області (співфінансування з 
селищного бюджету до субвенції з обласного  
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад Миколаївської 
області. 

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Соборна (від ТП-28) в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області (субвенція з 
обласного  бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад 
Миколаївської області (КБКД 41053900).



28 0116030 грн. кошторис 3089

29 0116030 грн. кошторис 166593

30 0116030 грн. кошторис 3400

31 0116030 грн. кошторис 132278

32 0116030 грн. кошторис 2700

33 0116030 грн. кошторис 137986

34 0116030 грн. кошторис 2816

35 0116030 грн. кошторис 137984

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Соборна (від ТП-28) в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області (співфінансування з 
селищного бюджету до субвенції з обласного  
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад Миколаївської 
області ).

 Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Поштова (від ТП-20) в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області (КБКД 41053900).

 Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Поштова (від ТП-20) в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області ).

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Шевченко (від ТП-20) в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області (КБКД 41053900).

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Шевченко (від ТП-20) в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області).

Встановлення зупиночних комплексів по 
вул.Свободи,87-89 та вул.Баклана,83-85 в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області (субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області (КБКД 41053900).

 Встановлення зупиночних комплексів по 
вул.Свободи,87-89 та вул.Баклана,83-85 в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області (співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області).

Встановлення зупиночних комплексів вул.Свободи, 
109-111 в с.Калинівка Вітовського району та по 
вул.Соборна,79,81 ріг вул. Ринкова в смт 
Воскресенське Вітовського району Миколаївської 
області(субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області (КБКД 41053900).



36 0116030 грн. кошторис 2816

ІІІ.

1 0116030 грн. розрахунок 40,88

2 0116030 грн/кВт розрахунок 390765/142300=2,75

3 0116030 грн/кілк розрахунок 9200/35=262,85

4 0116030 грн/кілк розрахунок 1047/1=1047

5 0116030 грн/кілк розрахунок 22770/16,50=1380

6 0116030 грн/кілк розрахунок 198540/1=198540

7 0116030 грн/кілк розрахунок 158660/1=158660

8 0116030 грн/кілк розрахунок 3527/1=3527

9 0116030 грн/кілк розрахунок 5292/1=5292

10 0116030 грн/кілк розрахунок 4100/1=4100

11 0116030 грн/кілк розрахунок 199143/1=199143

12 0116030 грн/кілк розрахунок 199143/1=199143

13 0116030 грн/кілк розрахунок 996/1=996

14 0116030 грн/кВт розрахунок 39900

15 0116030 грн/кілк розрахунок 199143/1=199143

Встановлення зупиночних комплексів вул.Свободи, 
109-111 в с.Калинівка Вітовського району та по 
вул.Соборна,79,81 ріг вул. Ринкова в смт 
Воскресенське Вітовського району Миколаївської 
області (співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області).

Показники  
ефективності

Витрати ресурсів на одиницю 
продукту(послуги по благоустрою)

Витрати ресурсів на одиницю продукту 
(вуличне освітлення)

Придбання ламп на вуличне освітлення в 
смт.Воскресенське, 
с.Горохівка,с.Калинівка,с.Пересадівка.

 Позачергову технічну перевірку засобів 
обліку встановлених у 1-ф ел.установці (при 
роботі 1 інспектора), за умови наявності 
договору передбаченого п.1.4"Методики" з 
виїздом на відстань понад 40км.та 
відшкодування транспортних витрат.

Технічні умови на підвищення потужності 
трансформаторів для проведення робіт по 
вуличному освітленню в с.Калинівка.

Виконання робіт по об"єкту " Поточний 
ремонт вуличного освітлення по вул.Миру в 
смт Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області".

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Мостова в смт.Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області

Технічний нагляд на об"єкті: "Поточний 
ремонт вуличного освітлення по вул.Миру в 
смт.Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області

Стандартне однофазне приєднання 
електроустановок до електромереж І ступення (до 
16кВт включно) для сільської місцевості ІІІ 
категорії надійності електропостачання (ступінь 
напруги в точці приєднання 0,4кВ) в 
с.Пересадівка (КТП-315,КТП-160,КТП-368)

Виконання інженерно-геодезичних робіт, 
топографічної зйомки території парку 
ім.С.Т.Шаповаленко за адресою: вул.Свободи, 
с.Калинівка, Вітовського району Миколаївської 
області

Поточний ремонт дорожного покриття по 
вул.Соборна від №1 до №4 в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаівської областї

Поточний ремонт дорожного покриття по 
вул.Соборна від №6 до №12 в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаівської областї

Придбання матеріалів для ремонту пам"ятника 
воїнам-визволителям.
Оплата за електроенергію по вуличному 
освітленню 

Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. 
Соборна від №14 до №16-а в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області.



16 0116030 грн/кілк розрахунок 14654/4=3663,5

17 0116030 грн/кілк розрахунок 15840/9=1,760

18 0116030 грн/кілк розрахунок 869/1=869

19 0116030 грн/кілк розрахунок 230/2=115

20 0116030 грн/кілк розрахунок 2891/1=2891

21 0116030 грн/кілк розрахунок 297,775/1=297,775

22 0116030 грн/кілк розрахунок 4,514/1+4,514

23 0116030 грн/кілк розрахунок 4,658/1+4,658

24 0116030 грн/кілк розрахунок 41993/1=41993

25 0116030 грн/кілк розрахунок 153339/1=153339

26 0116030 грн/кілк розрахунок 3129/1=3129

27 0116030 грн/кілк розрахунок 151371/1=151371

 Розробка схем організації дорожнього руху в місці 
облаштування пристроїв примусового зниження 
швидкості ,а також схем встановлення на 
перехрестях знаків пріоритету (смт.Воскресенське, 
с.Калинівка, с.Пересадівка, с.Горохівка). Придбання свіітлодіодних світильників, 
кронштейнів, проколюючих затискачів для 
вуличного освітлення смт.Воскресенське 
(вул.Пушкіна,Центральна).
 Оплата позачергової технічної перевірки засобів 
обліку вуличного освітлення в смт.Воскресенське, 
с.Горохівка.

 Придбання матеріалів для установки шлагбаума в 
с.Горохівка (цемент,електроди).

Проведення параметризації багатотарифного 
лічильника  юридичним та фізичним особам (крім 
населення) - за адресою: Миколаївська обл., 
Вітовський р-н, с.Пересадівка, вул.Жовтнева (ТП-
160), вул.Рудницького (ТП-808), вул.Шевченка (ТП-
315)-3од. (вуличне освітлення в с.Пересадівка).

Оплата "Капітального ремонту проїзду по  
Провулку від вул.Жовтнева до вул. Шевченка в 
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської  
області".

Оплата проведення експертизи проектної 
документації по об"єкту "Капітальний ремонт 
дороги  (відновлення елементів покриття)по 
вул.Соборна с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області

Оплата послуг проведення експертизи по об"єкту 
"Капітальний ремонт дороги (відновлення 
елементів покриття) по вул.Михайла Грушевського 
в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської 
області".

Капітальний ремонт автодороги по 
вул.Привокзальна від буд.№16 до буд №40 в 
с.Горохівка Вітовського району Миколаївської 
області (співфінансування  14% ,згідно постанови 
Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №196 
"Деякі питання державного фонду регіонального 
розвитку).
Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Соборна (від ТП-29) в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області (субвенція з 
обласного  бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад 
Миколаївської області (КБКД 41053900).

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Соборна (від ТП-29) в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області (співфінансування з 
селищного бюджету до субвенції з обласного  
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад Миколаївської 
області. 

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Соборна (від ТП-28) в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області (субвенція з 
обласного  бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад 
Миколаївської області (КБКД 41053900).
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Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Соборна (від ТП-28) в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області (співфінансування з 
селищного бюджету до субвенції з обласного  
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад Миколаївської 
області ).

 Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Поштова (від ТП-20) в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області (КБКД 41053900).

 Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Поштова (від ТП-20) в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області ).

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Шевченко (від ТП-20) в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області (КБКД 41053900).

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Шевченко (від ТП-20) в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області).

Встановлення зупиночних комплексів по 
вул.Свободи,87-89 та вул.Баклана,83-85 в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області (субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області (КБКД 41053900).

 Встановлення зупиночних комплексів по 
вул.Свободи,87-89 та вул.Баклана,83-85 в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області (співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області).

Встановлення зупиночних комплексів вул.Свободи, 
109-111 в с.Калинівка Вітовського району та по 
вул.Соборна,79,81 ріг вул. Ринкова в смт 
Воскресенське Вітовського району Миколаївської 
області(субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області (КБКД 41053900).
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(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

План видатків звітного періоду

разом разом разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

Воскресенський селищний голова О.Шаповалов 

(підпис) (ініціали і прізвище)

Начальник відділу фінансів Ю.Белев"ят

Встановлення зупиночних комплексів вул.Свободи, 
109-111 в с.Калинівка Вітовського району та по 
вул.Соборна,79,81 ріг вул. Ринкова в смт 
Воскресенське Вітовського району Миколаївської 
області (співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області).

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


