
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Воскресенська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження від 02.08.2019року № 52

ПАСПОРТ
бюджетної програми селищного бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Воскресенська селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Воскресенська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3,263,229.59 гривень, у тому числі загального фонду 1,780,896.59 гривень та
спеціального фонду- 1,482,333.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою сіл та селищ

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Поліпшення благоустрою населених пунктів на підвідомчій території

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Поліпшення благоустрою населених пунктів на підвідомчій території 1,780,896.59 1,482,333.00 3,263,229.59

Усього 1,780,896.59 1,482,333.00 3,263,229.59

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

Конституція України; Закон  України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний Кодекс України; Закон України від 23.11.2018 №2629-УІІІ "Про державний бюджет України на 2019 рік"; 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"; Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів", рішення ХХІХ сесії селищної ради восьмого скликання від 22 грудня 2018 №37 "Про селищний бюджет Воскресенської селищної ради на 2019 рік"; рішення селищної ради "Про внесення змін до 
бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік" ХХХ сесії 8 скликання №22 від 22.02.2019року, рішення ХХХІІ сесії 8 скликання №17 від 27.03.2019р. "Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік",рішення ХХХІІІ 
сесії 8скликання №15 від 08.05.2019р. "Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік", рішення ХХХІУ сесії 8 скликання №1 від 20.06.2019 "Про  внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік", 
рішення ХХХУ сесії 8 скликання №2 від 25.07.2019р"Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищнох ради на 2019 рік".



Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат

1 Одиниця звітність 4.00 0.00 4.00

2 Оплата за електроенергію по вуличному освітленню кВт кошторис 224,220.00 0.00 224,220.00

3 Придбання драбини розкладної алюмінієвої для господарських потреб кільк кошторис 1.00 0.00 1.00

4 кільк кошторис 0.00 1.00 1.00

5 кільк кошторис 0.00 1.00 1.00

6  Придбання лічильників електричних однофазних МТХ-10 (3шт.) кільк кошторис 3.00 0.00 3.00

7 Придбання газонокосарок для косіння трави в населених пунктах. кільк кошторис 3.00 0.00 3.00

8 Придбання будівельних та господарчих товарів . кільк кошторис 10.00 0.00 10.00

9 Придбання запобіжних автоматів для вуличного освітлення. кільк кошторис 5.00 0.00 5.00

10 Придбання світодіодних ламп для вуличного освітлення. кільк кошторис 9.00 0.00 9.00

11 кільк кошторис 40.00 0.00 40.00

12 кільк кошторис 3.00 0.00 3.00

13 м2 кошторис 300.00 0.00 300.00

14 кільк кошторис 0.00 1.00 1.00

15 кільк кошторис 1.00 0.00 1.00

16 кільк кошторис 1.00 0.00 1.00

17 кільк кошторис 1.00 0.00 1.00

18 кільк кошторис 1.00 0.00 1.00

19 кільк кошторис 1.00 0.00 1.00

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

Виконання робочого проекту на об"єкт: "Капітальний ремонт дороги 
(відновлення елементів покриття) по вул. Михайла Грушевського в с. 
Пересадівка Вітовського району Миколаївської області"

Виконання робочого проекту на об"єкт: "Капітальний ремонт дороги 
(відновлення елементів покриття) по вул. Соборна в с. Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області"

Прибирання сміття в місцях дозвілля і відпочинку та ремонту  алеї в парку біля 
"Воїна Визволителя в смт.Воскресенське..

Придбання матеріалів  для фарбування металевої огорожі біля пам"ятника 
"Скорботної матері" в смт.Воскресенське.

Придбання плитки тратуарної для облаштування паркової зони біля пам"ятника 
"Воїнам- односельчанам" в с.Пересадівка

 придбання газонокосарки для косіння трави на футбольному полі у 
смт.Воскресенське.

"Поточний ремонт  з облаштування зупиночних комплексів тротуарною плиткою 
за адресами: вул.Баклана,83-85, вул.Свободи,87-89, вул.Свободи,109-111 в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку).

 співфінансування з селищного бюджету на "Поточний ремонт  з облаштування 
зупиночних комплексів тротуарною плиткою за адресами: вул.Баклана,83-85, 
вул.Свободи,87-89, вул.Свободи,109-111 в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку).

"Поточний ремонт комплексу по вул.Миру,4 в с.Горохівка Вітовського району 
Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку).

співфінансування з селищного бюджету на "Поточний ремонт комплексу по 
вул.Миру,4 в с.Горохівка Вітовського району Миколаївської області (до субвенції 
з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів 
місцевого розвитку).

 "Поточний ремонт зупиночного комплексу по вул.Свободи ріг вул.Садова в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних громад).



20 кільк кошторис 1.00 0.00 1.00

21 кільк кошторис 1.00 0.00 1.00

22 кільк кошторис 1.00 0.00 1.00

23 кільк кошторис 1.00 0.00 1.00

24 кільк кошторис 1.00 0.00 1.00

25 придбання матеріалів для косіння трави у населених пунктах. кільк кошторис 1.00 0.00 1.00

26
придбання матеріалів для заміни електрокабелю електромережі в с.Калинівка.

кільк кошторис 1.00 0.00 1.00

27 послуги з прибирання території. кільк кошторис 1.00 0.00 1.00

28 кільк кошторис 1.00 0.00 1.00

29 кільк кошторис 0.00 1.00 1.00

30 кільк кошторис 0.00 1.00 1.00

31 кільк кошторис 0.00 1.00 1.00

32 кільк кошторис 0.00 1.00 1.00

33 кільк кошторис 0.00 1.00 1.00

34 кільк кошторис 0.00 1.00 1.00

0 Продукту 1,780,896.00 1,482,333.00 3,263,229.00
1 Обсяг видатків  по благоустрію грн. кошторис 203,649.00 0.00 203,649.00

2 Обсяг видатків по вуличному освітленню (оплата за електроенергію) грн. кошторис 825,130.00 0.00 825,130.00

3 Придбання драбини розкладної алюмінієвої для господарських потреб грн. рахунок 5,699.00 0.00 5,699.00

співфінансування з селищного бюджету на "Поточний ремонт зупиночного 
комплексу по вул.Свободи ріг вул.Садова в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад).

"Поточний ремонт зупиночного комплексу по вул.Баклана,1 в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад).

співфінансування з селищного бюджету на "Поточний ремонт зупиночного 
комплексу по вул.Баклана,1 в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад).

"Поточний ремонт зупиночного комплексу по вул.Баклана,53  в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад).

співфінансування з селищного бюджету на"Поточний ремонт зупиночного 
комплексу по вул.Баклана,53  в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад).

придбання кришок люку каналізаційного бетону для закриття сантехнічних 
комунікацій.

"Реконструкцію вуличного освітлення вул.Шаповаленка, пров.Інгульський (від ТЛ-30) в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад ).

співфінансування з селищного бюджету на  "Реконструкцію вуличного освітлення 
вул.Шаповаленка, пров.Інгульський (від ТЛ-30) в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад ).

"Реконструкцію вуличного освітлення вул.Миру, вул.Панищівська, пров.Карпа Островерха 
(від ТП-922) в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад ).

співфінансування з селищного бюджету на "Реконструкцію вуличного освітлення вул.Миру, 
вул.Панищівська, пров.Карпа Островерха (від ТП-922) в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад ).

"Реконструкцію вуличного освітлення вул.Панищівська,вул.Гоголя (від ТП-936) в 
с.Калинівка Вітовського району Миколдаївської області Вітовського району Миколаївської 
області (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних громад ).

співфінансування з селищного бюджету на"Реконструкцію вуличного освітлення 
вул.Панищівська,вул.Гоголя (від ТП-936) в с.Калинівка Вітовського району Миколдаївської 
області Вітовського району Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад ).



4 грн. Договір виконанних робіт 0.00 52,448.00 52,448.00

5 грн. Договір виконанних робіт 0.00 39,690.00 39,690.00

6  Придбання лічильників електричних однофазних МТХ-10 (3шт.) грн. рахунок 8,250.00 0.00 8,250.00

7 Придбання газонокосарок для косіння трави в населених пунктах. грн. рахунок 6,267.00 0.00 6,267.00
8 Придбання будівельних та господарчих товарів . грн. рахунок 912.00 0.00 912.00

9 Придбання запобіжних автоматів для вуличного освітлення. грн. рахунок 499.00 0.00 499.00

10 Придбання світодіодних ламп для вуличного освітлення. грн. рахунок 2,702.00 0.00 2,702.00

11 грн. рахунок 1,315.00 0.00 1,315.00

12 грн. рахунок 214.00 0.00 214.00

13 грн. рахунок 30,194.00 0.00 30,194.00

14 грн. рахунок 0.00 7,599.00 7,599.00

15 грн. рахунок 162,739.00 0.00 162,739.00

16 грн. рахунок 5,033.00 0.00 5,033.00

17 грн. рахунок 108,055.00 0.00 108,055.00

18 грн. рахунок 3,342.00 0.00 3,342.00

19 грн. рахунок 108,055.00 0.00 108,055.00

20 грн. рахунок 5,415.00 0.00 5,415.00

21 грн. рахунок 108,055.00 0.00 108,055.00

22 грн. рахунок 5,415.00 0.00 5,415.00

Виконання робочого проекту на об"єкт: "Капітальний ремонт дороги 
(відновлення елементів покриття) по вул. Михайла Грушевського в с. 
Пересадівка Вітовського району Миколаївської області"

Виконання робочого проекту на об"єкт: "Капітальний ремонт дороги 
(відновлення елементів покриття) по вул. Соборна в с. Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області"

Прибирання сміття в місцях дозвілля і відпочинку та ремонту  алеї в парку біля 
"Воїна Визволителя в смт.Воскресенське.

Придбання матеріалів  для фарбування металевої огорожі біля пам"ятника 
"Скорботної матері" в смт.Воскресенське.

Придбання плитки тратуарної для облаштування паркової зони біля пам"ятника 
"Воїнам- односельчанам" в с.Пересадівка

 придбання газонокосарки для косіння трави на футбольному полі у 
смт.Воскресенське.

"Поточний ремонт  з облаштування зупиночних комплексів тротуарною плиткою 
за адресами: вул.Баклана,83-85, вул.Свободи,87-89, вул.Свободи,109-111 в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку).

 співфінансування з селищного бюджету на "Поточний ремонт  з облаштування 
зупиночних комплексів тротуарною плиткою за адресами: вул.Баклана,83-85, 
вул.Свободи,87-89, вул.Свободи,109-111 в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку).

"Поточний ремонт комплексу по вул.Миру,4 в с.Горохівка Вітовського району 
Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку).

співфінансування з селищного бюджету на "Поточний ремонт комплексу по 
вул.Миру,4 в с.Горохівка Вітовського району Миколаївської області (до субвенції 
з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів 
місцевого розвитку).

 "Поточний ремонт зупиночного комплексу по вул.Свободи ріг вул.Садова в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних громад).

співфінансування з селищного бюджету на "Поточний ремонт зупиночного 
комплексу по вул.Свободи ріг вул.Садова в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад).

"Поточний ремонт зупиночного комплексу по вул.Баклана,1 в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад).

співфінансування з селищного бюджету на "Поточний ремонт зупиночного 
комплексу по вул.Баклана,1 в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад).



23 грн. рахунок 108,055.00 0.00 108,055.00

24 грн. рахунок 10,248.00 0.00 10,248.00

25 придбання матеріалів для косіння трави у населених пунктах. грн. рахунок 2,292.00 0.00 2,292.00

26 придбання матеріалів для заміни електрокабелю електромережі в с.Калинівка. грн. рахунок 35,691.00 0.00 35,691.00

27 послуги з прибирання території. грн. рахунок 3,671.00 0.00 3,671.00

28 грн. рахунок 29,999.00 0.00 29,999.00

29 грн. рахунок 0.00 276,148.00 276,148.00

30 грн. рахунок 0.00 30,683.00 30,683.00

31 грн. рахунок 0.00 408,017.00 408,017.00

32 грн. рахунок 0.00 45,335.00 45,335.00

33 грн. рахунок 0.00 560,172.00 560,172.00

34 грн. рахунок 0.00 62,241.00 62,241.00

0 Ефективності 0.00

1 грн./кільк
розрахунок (183279/4)

45,819.00 0.00 45,819.00

2 Витрати ресурсів на одиницю продукту (вуличне освітлення) грн./квт
розрахунок (825130/224220)

3.68 0.00 3.68

3 Придбання драбини розкладної алюмінієвої для господарських потреб грн./кільк розрахунок (5699/1) 5,699.00 0.00 5,699.00

4 грн./кільк
розрахунок (52448/1)

0.00 52,448.00 52,448.00

5 грн./кільк
розрахунок (39690/1)

0.00 39,690.00 39,690.00

6  Придбання лічильників електричних однофазних МТХ-10 (3шт.) грн./кільк розрахунок (8250/3) 2,750.00 0.00 2,750.00

7 Придбання газонокосарок для косіння трави в населених пунктах. грн./кільк розрахунок (6267/3) 2,089.00 0.00 2,089.00

8 Придбання будівельних та господарчих товарів . грн./кільк розрахунок (912/10) 91.20 0.00 91.20

9 Придбання запобіжних автоматів для вуличного освітлення. грн./кільк розрахунок (499/5) 99.80 0.00 99.80

"Поточний ремонт зупиночного комплексу по вул.Баклана,53  в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад).

співфінансування з селищного бюджету на"Поточний ремонт зупиночного 
комплексу по вул.Баклана,53  в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад).

придбання кришок люку каналізаційного бетону для закриття сантехнічних 
комунікацій.

"Реконструкцію вуличного освітлення вул.Шаповаленка, пров.Інгульський (від ТЛ-30) в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад ).

співфінансування з селищного бюджету на  "Реконструкцію вуличного освітлення 
вул.Шаповаленка, пров.Інгульський (від ТЛ-30) в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад ).

"Реконструкцію вуличного освітлення вул.Миру, вул.Панищівська, пров.Карпа Островерха 
(від ТП-922) в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад ).

співфінансування з селищного бюджету на "Реконструкцію вуличного освітлення вул.Миру, 
вул.Панищівська, пров.Карпа Островерха (від ТП-922) в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад ).

"Реконструкцію вуличного освітлення вул.Панищівська,вул.Гоголя (від ТП-936) в 
с.Калинівка Вітовського району Миколдаївської області Вітовського району Миколаївської 
області (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних громад ).

співфінансування з селищного бюджету на"Реконструкцію вуличного освітлення 
вул.Панищівська,вул.Гоголя (від ТП-936) в с.Калинівка Вітовського району Миколдаївської 
області Вітовського району Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад ).

Вартість на підвищення рівня благоустрою в одному населеному 
пункті

Виконання робочого проекту на об"єкт: "Капітальний ремонт дороги 
(відновлення елементів покриття) по вул. Михайла Грушевського в с. 
Пересадівка Вітовського району Миколаївської області"

Виконання робочого проекту на об"єкт: "Капітальний ремонт дороги 
(відновлення елементів покриття) по вул. Соборна в с. Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області"



10 Придбання світодіодних ламп для вуличного освітлення. грн./кільк розрахунок (2702/9) 300.00 0.00 300.00

11 грн./кільк
розрахунок (1315/40)

32.87 0.00 32.87

12 грн./кільк
розрахунок (214/3)

71.30 0.00 71.30

13 м2./кільк
розрахунок (30194/300)

100.64 0.00 100.64

14 грн./кільк
розрахунок (7599/1)

0.00 7,599.00 7,599.00

15 грн. розрахунок (162739/1) 162,739.00 0.00 162,739.00

16 грн. розрахунок (5033/1) 5,033.00 0.00 5,033.00

17 грн. розрахунок (108055/1) 108,055.00 0.00 108,055.00

18 грн. розрахунок (3342/1) 3,342.00 0.00 3,342.00

19 грн. розрахунок (108055/1) 108,055.00 0.00 108,055.00

20 грн. розрахунок (21785/1) 21,785.00 0.00 21,785.00

21 грн. розрахунок (108055/1) 108,055.00 0.00 108,055.00

22 грн. розрахунок (21785/1) 21,785.00 0.00 21,785.00

23 грн. розрахунок (108055/1) 108,055.00 0.00 108,055.00

24 грн. розрахунок (17042/1) 17,042.00 0.00 17,042.00

25 придбання матеріалів для косіння трави у населених пунктах. грн. розрахунок (00292/1) 2,292.00 0.00 2,292.00

26 придбання матеріалів для заміни електрокабелю електромережі в с.Калинівка. грн. розрахунок (35691/1) 35,691.00 0.00 35,691.00

Прибирання сміття в місцях дозвілля і відпочинку та ремонту  алеї в парку біля 
"Воїна Визволителя в смт.Воскресенське.

Придбання матеріалів  для фарбування металевої огорожі біля пам"ятника 
"Скорботної матері" в смт.Воскресенське.

Придбання плитки тратуарної для облаштування паркової зони біля пам"ятника 
"Воїнам- односельчанам" в с.Пересадівка

 придбання газонокосарки для косіння трави на футбольному полі у 
смт.Воскресенське.

"Поточний ремонт  з облаштування зупиночних комплексів тротуарною плиткою 
за адресами: вул.Баклана,83-85, вул.Свободи,87-89, вул.Свободи,109-111 в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку).

 співфінансування з селищного бюджету на "Поточний ремонт  з облаштування 
зупиночних комплексів тротуарною плиткою за адресами: вул.Баклана,83-85, 
вул.Свободи,87-89, вул.Свободи,109-111 в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку).

"Поточний ремонт комплексу по вул.Миру,4 в с.Горохівка Вітовського району 
Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку).

співфінансування з селищного бюджету на "Поточний ремонт комплексу по 
вул.Миру,4 в с.Горохівка Вітовського району Миколаївської області (до субвенції 
з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів 
місцевого розвитку).

 "Поточний ремонт зупиночного комплексу по вул.Свободи ріг вул.Садова в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних громад).

співфінансування з селищного бюджету на "Поточний ремонт зупиночного 
комплексу по вул.Свободи ріг вул.Садова в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад).

"Поточний ремонт зупиночного комплексу по вул.Баклана,1 в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад).

співфінансування з селищного бюджету на "Поточний ремонт зупиночного 
комплексу по вул.Баклана,1 в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад).

"Поточний ремонт зупиночного комплексу по вул.Баклана,53  в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад).

співфінансування з селищного бюджету на"Поточний ремонт зупиночного 
комплексу по вул.Баклана,53  в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад).



27 послуги з прибирання території. грн. розрахунок (3671/1) 3,671.00 0.00 3,671.00

28 грн. розрахунок (29999/1) 29,999.00 0.00 29,999.00

29 грн. розрахунок (276148/1) 0.00 276,148.00 276,148.00

30 грн. розрахунок (30683/1) 0.00 30,683.00 30,683.00

31 грн. розрахунок (408017/1) 0.00 408,017.00 408,017.00

32 грн. розрахунок (45335/1) 0.00 45,335.00 45,335.00

33 грн. розрахунок (560172/1) 0.00 560,172.00 560,172.00

34 грн. розрахунок (62241/1) 0.00 62,241.00 62,241.00

Показники якості

1 % звіт
100.00 100.00 100.00

Воскресенський селищний голова О.ШАПОВАЛОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Воскресенська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

8/2/2019

(Дата погодження)

М.П.

придбання кришок люку каналізаційного бетону для закриття сантехнічних 
комунікацій.

"Реконструкцію вуличного освітлення вул.Шаповаленка, пров.Інгульський (від ТЛ-30) в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад ).

співфінансування з селищного бюджету на  "Реконструкцію вуличного освітлення 
вул.Шаповаленка, пров.Інгульський (від ТЛ-30) в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад ).

"Реконструкцію вуличного освітлення вул.Миру, вул.Панищівська, пров.Карпа Островерха 
(від ТП-922) в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (субвенція з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад ).

співфінансування з селищного бюджету на "Реконструкцію вуличного освітлення вул.Миру, 
вул.Панищівська, пров.Карпа Островерха (від ТП-922) в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад ).

"Реконструкцію вуличного освітлення вул.Панищівська,вул.Гоголя (від ТП-936) в 
с.Калинівка Вітовського району Миколдаївської області Вітовського району Миколаївської 
області (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних громад ).

співфінансування з селищного бюджету на"Реконструкцію вуличного освітлення 
вул.Панищівська,вул.Гоголя (від ТП-936) в с.Калинівка Вітовського району Миколдаївської 
області Вітовського району Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад ).

Відсоток кількості населених пунктів, які потребують підвищення 
рівні благоустрою

Ю.БЕЛЕВ'ЯТ
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