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Про внесення змін до місцевих Програм. 
 

Розглянувши подання директора Широкобалківського ЗДО ясла-садок «Світлячок» 
Шевченко З.Ю. від  15.05.2020  № 72, подання директора Широкобалківського ЗПЗСО від 
Кардавар К.Ф.13.05.2020 року № 07-02/49, директора Станіславського ЗДО-ЦРД «Казка» 
Кислої Л.Г. від 15.05.2020 року № 76, подання Станіславського ЗПЗСО ім. К.Й. 
Голобородька Ференц Д.В. від 28.04.2020 року № 2, начальника відділу, головного 
бухгалтера Сміюхи Н.В. від 14.05.2020 року, від 15.05.2020, інспектора з проектного 
менеджменту Сонько Р.С. від 06.05.2020, керуючись підпунктом 22 пункту 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Станіславська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до Програми по утриманню та ремонту автомобільних доріг 
Станіславської сільської ради на 2020 рік, затвердженої рішенням сільської ради 
від 20.12.2019 року № 686/1013 «Про затвердження місцевих Програм»,  до пункту 
4  Заходи  Програми, а саме: 
- зменшити фінансування п. 1.2. «Грейдерування, підсипка ґрунтових доріг» на 

400,0  тис. грн. 
- зменшити фінансування п. 1.7. «Утримання доріг: розчистка від снігу, 

ліквідація ожеледиці) придбання пально-мастильних матеріалів для посипання 
доріг при ожеледиці на 20,0  тис. грн. 

1.1. Пункт 4 Заходи Програми викласти у іншій редакції, що додається.   
2. Внести зміни до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на 

території Станіславської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, 

затвердженої рішенням сільської ради від 21.12.2018 року № 336/663 з останніми 
змінами від 20.12.2019 року № 687/1014, а саме:  до додатку 1 Обсяг видатків на 
виконання Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території 
Станіславської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки  

- зменшити фінансування п.5 «Розробка технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель с. Станіслав, с. Широка Балка, с. Софіївка на 400,0  тис. 
грн. 

1.2. Додаток 1 Програми викласти у іншій редакції, що додається.   
3. Внести зміни до Програми підтримки забезпечення населення якісною питною 

водою на 2020 рік затвердженої рішенням сільської ради від 20.12.2019 року             № 
686/1013 «Про затвердження місцевих Програм»,  до додатку 1 Програми видатки 
на виконання Програми підтримки забезпечення населення якісною питною водою 
на 2020 рік», а саме: 
- збільшити фінансування по пункту 10 «Витрати на електроенергію» на 20,0 

тис.грн.; 
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3.1.Додаток 1 до Програми викласти у іншій редакції, що додається.   
4. Внести зміни до Програми підтримки об’єктів комунальної власності, 

санітарного впорядкування та благоустрою населених пунктів на 2020 рік 
затвердженої рішенням сільської ради від 20.12.2019 року № 686/1013 «Про 
затвердження місцевих Програм»,  а саме: текст Програми та обсяг видатків 
Програми викласти у іншій редакції, що додається. Фінансування Програми 
залишити без змін. 

5. Внести зміни до Програми культурно-масових заходів Станіславської ОТГ на 
2020 рік затвердженої рішенням сільської ради від 20.12.2019 року № 686/1013 «Про 
затвердження місцевих Програм»,  до пункту 5 Програми «Заходи щодо реалізації 
програми культурно-масових заходів Станіславської ОТГ на 2020 рік», а саме: 
зменшити фінансування Програми: 
по п. 2 День воїна-інтернаціоналіста на 0,5 тис. грн.; 
по п. 3 Масляна на 1,0 тис. грн.; 
по п. 4 День жінки та миру на 3,0 тис. грн.; 
по п. 5 Пасхальні свята на 1,0 тис. грн.; 
по п. 6 Фестиваль «Станіславські зорі» на 8,0 тис. грн; 
по п. 7 День перемоги у ДС війні на 2,0 тис. грн; 
по п. 8 День матері і сім‘ї на 1,0 тис. грн; 
по п. 9 День захисту дітей на 3,0 тис. грн; 
по п. 10 День молоді на 2,0 тис. грн; 
по п. 11 Свято Івана Купайла на 1,0 тис. грн; 
по п. 12 День рибалки (фестиваль) на 2,0 тис. грн; 
по п. 13 День незалежності України на 2,0 тис. грн; 
по п. 14 День людей похилого віку на 2,0 тис. грн; 
по п. 15 День захисника України на 2,0 тис. грн; 
по п. 16 Свято працівників культури та майстрів народного мистецтва на 2,0 тис. 
грн; 
по п. 17 День працівника сільського господарства на 1,5 тис. грн; 
по п. 19 Новорічне свято на 2,0 тис. грн; 
по п. 21 Транспортні послуги для перевезення творчих колективів на фестивалі та 
конкурси на 14,0 тис. грн; 

5.1.Заходи щодо реалізації програми культурно-масових заходів Станіславської ОТГ 
на 2020 рік викласти у іншій редакції, що додається.   

6. Внести зміни до Програми «Розвитку освіти Станіславської сільської ради на 2020 
рік», затвердженої рішенням сільської ради від 20.12.2019 року № 686/1013 «Про 
затвердження місцевих Програм»,  до додатку 2 Заходи та обсяг видатків на 
виконання Програми «Розвиток освіти Станіславської сільської ради на 2020 рік» а 
саме: 

по Станіславському закладу повної загальної середньої освіти ім. К.Й. Го-

лобородька 

- збільшити фінансування по пункту 1  «заробітна плата: КЕКВ 2111» на 664,179 

тис. грн (місц. бюдж.); 



- збільшити фінансування по пункту 2 «нарахування на з/п: КЕКВ 2120» на 

145,167 тис.грн. (місц.бюдж.); 
- збільшити фінансування по пункту 3 «Придбання: КЕКВ 2210…» на 933,861 

тис.грн. (держ.бюдж.); 
- збільшити фінансування по пункту 7 « Оплата послуг: КЕКВ 2240» на 200,0 

тис.грн. (держ.бюдж.)   
- збільшити фінансування по пункту 13«Капітальні придбання КЕКВ 3110»  на 

700,0 тис.грн. (держ.бюдж.)   

по Широкобалківському закладі повної загальної середньої освіти 

- збільшити фінансування по пункту 1  «заробітна плата: КЕКВ 2111» на 515,779 

тис. грн (місц. бюдж.); 
- збільшити фінансування по пункту 2 «нарахування на з/п: КЕКВ 2120» на 

114,875 тис.грн. (місц.бюдж.); 
- збільшити фінансування по пункту 3 «Придбання: КЕКВ 2210…» на 776,856 

тис.грн. (держ.бюдж.) та 3,13 тис. грн (інші джерела); 

- зменшити фінансування по пункту 6 «Продукти харчування: КЕКВ 2230» на  
5,740 тис. грн. (держ.бюдж.) 

- збільшити фінансування по пункту 7 «Оплата послуг : КЕКВ 2240» на 30,0 

тис.грн. (держ.бюдж.); 
- збільшити фінансування по пункту 12 «Оплата природнього газу: КЕКВ 2274» 

на 5,740 тис. грн (держ.бюдж.); 
 Станіславський заклад дошкільний освіти – центр розвитку дитини «Казка» на 
2020 рік 

- збільшити фінансування по пункту 3 «Придбання: КЕКВ 2210…» на  10,0 

тис.грн. (місц.бюдж.); 
- зменшити фінансування по пункту 10 «Оплата інших енергоносіїв: КЕКВ 

2275» на 10,0 тис.грн. (місц.бюдж.); 

Широкобалківський заклад дошкільної освіти – ясла-садок «Світлячок» 

- збільшити фінансування по пункту 3 «Прибдання: КЕКВ 2210…» на 39,921 

тис.грн. (місц.бюдж.); 
- зменшити фінансування по пункту 6 «Продукти харчування: КЕКВ 2230» на 

40,0 тис. грн. (місцевий бюджет); 

6.1. Додаток 2 до Програми «Розвитку освіти Станіславської сільської ради на 2020 рік», викласти 
у іншій редакції, що додається.   

7.  Внести зміни до Програми «Розвитку культури сіл Станіславської ОТГ на 2020 рік», 

затвердженої рішенням сільської ради від 20.12.2019 року № 686/1013 «Про затвердження 
місцевих Програм»,  до додатку 2 Обсяг видатків на виконання Програми, а саме: 

- зменшити фінансування по пункту 5 «Оплата послуг: КЕКВ 2240…» на  330,0 

тис.грн. (місц.бюдж.); 
7.1. Додаток 1 до Програми «Розвитку культури сіл Станіславської ОТГ на 2020 рік», викласти 

у іншій редакції, що додається.   
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію  

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 
 

Станіславський сільський голова      Володимир ЖЕЛУДЕНКО 



            

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Рішення ХХХІХ сесії сільської ради 

VІІ скликання  
20.12.2019 № 686/1013                                             

     Внесенні зміни 

     рішення сільської ради  
      _________________ № ____                                   

 

4. Заходи (Програми по утриманню та ремонту автомобільних доріг  
Станіславської сільської ради на 2020 рік) 

№  Заходи, які доцільно профінансувати Загальна пот-

реба у фінан-

суванні у 2020 
році, тис. грн. 

Орієнтовний 
обсяг 
фінансування у 
2020 році з 
місцевого бюд-

жету, тис. грн. 

1 Дороги   - 

1.1 ремонт асфальтового покриття  
(ямковий ремонт) 

400,0 - 

1.2 грейдування, підсипка грунтових доріг  
 

400,0 - 

1.3 Капітальний ремонт ремонт 
асфальтового покриття, а саме: 
вулиця. Свободи, 200 років Станіславу, 
Профспілковий 

 

1000,0 - 

1.4 Нове будівництво доріг з асфальтовим 
покриттям 

1500,0 - 

1.5 очистка тротуарних плит по вул. 
Спортивна с. Станіслав 

20,0 - 

1.6 будівництво гідротехнічних споруд по 
вул. Спортивна, с. Станіслав 

50,0 - 

1.7 утримання доріг: розчистка від снігу, 
ліквідація ожеледиці) 
придбання пально-мастильних 
матеріалів 

матеріал для посипання доріг при 
ожеледиці 

200,0 - 

1.8 облаштування тротуарів по вулиці 
Свободи та 200 років Станіславу в с. 
Станіслав 

50,0 - 

1.9 Розмітка осьових ліній, пішохідних 
переходів та установка дорожніх знаків, 
установка лежачих поліцейських:  
вул. Свободи, с. Станіслав (лікарня, 
школа),  
вул. Культурна, с. Станіслав (дитячий 
садок),   
вул. Херсонське шосе с. Широка Балка 
(школа) 

150,0 - 

 Всього 3770,0 - 



                                                        Додаток 1 

 до Програми 

     розвитку земельних відносин та 

охорони земель на території 
Станіславської ОТГ на 2019-2020 

роки 

Затверджено 

                                                                                                рішення ХХІV сесії VІІ скликання  
Станіславської сільської ради 

  21.12.2018 року № 336/663; 
  внесені зміни рішенням  
  08.01.2019 №  376\703 

          внесенні зміни рішення 

 24.09.2019 № 615/942,  
 внесенні зміни рішення 

 20.12.2019 № 685/1012,  
 внесенні зміни рішення 

 20.12.2019 № 687/1014,  
 внесенні зміни рішення 

______________№____  

 

 

Обсяг видатків 

на виконання Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території 
Станіславської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 рр. 

 

 

з/п 

Назва заходу         
 

 

 

Виконавці, 
термін 
виконання 

Загальна 
потреба у 
фінансу-

ванні, 
тис. грн. 

Потреба у 
фінансуванні 
на 2020 рік 

Обсяги фінансування, 
тис. грн. 
2019 2020  

1 2 3 4 5 6 7  

1 Визначення та 
оприлюднення переліків 
вільних земельних 
ділянок  для продажу та 
передачі в оренду 

Сільська рада, 
І півріччя 2019 
року 

- - - -  

2 Винесення в натуру та 
нанесення на 
картографічні матеріали 
меж існуючих об’єктів 
благоустрою зеленого 
господарства  (зелені 
насадження загального 
користування). 
 

Сільська рада, 
проектна 
організація, 
2020 рік 

100,00 120,00 - -  

3 Розробка технічної 
документації на 

Сільська рада, 
землевпорядна 

200,00 250,00 - -  



встановлення меж 
Заказника 
загальнодержавного 
значення 

та 2-х заказників 
місцевого значення 

організація, 
2020 рік 

4 Розробка землевпорядної 
документації щодо 
встановлення меж 
прибережної смуги 
лиману  

Сільська рада, 
землевпорядна 
організація, 
2019-2020 

роки 

500,00 550,00 - -  

5 Розробка технічної 
документації з 
нормативної грошової 
оцінки земель с. 
Станіслав, с. Широка 
Балка та с. Софіївка                                                                           
  

 

Сільська рада, 
суб'єкт 
оціночної 
діяльності, 
2019 рік 

200,00 400,00 - -  

6 Розробка землевпорядної 
документації щодо 
інвентаризації земель 
населених пунктів с. 
Станіслав, с. Широка 
Балка та с. Софіївка                                                 

Сільська рада, 
землевпорядна 
організація 

200,00 200,00 - 

 

 

 

 

 

 

 

-  

7. Розробка землевпорядної 
документації щодо 
інвентаризації масивів 
земель 
сільськогосподарського 
призначення комунальної 
власності; здійснення 
заходів щодо: 
- внесення до Державного 
земельного кадастру 
відомостей про 
сформовані земельні 
ділянки, відомості про які 
не внесені до Державного 
земельного кадастру; 
- формування 
невитребуваних 
(нерозподілених) 
земельних ділянок; 
- формування земельних 
ділянок с/г призначення 
під польовими дорогами; 
- формування земельних 
ділянок с/г призначення 
під полезахисними 
лісовими смугами. 

Сільська рада, 
землевпорядна 
організація 

2019 — 2020 

рр. 

200,00 200,00 - -  



8. Розробка землевпорядної 
документації щодо 
інвентаризації земель 
несільськогосподарського 
призначення (в тому 
числі під об’єктами 
комунальної власності); 
розроблення проектів 
землеустрою (в разі 
формування нових 
ділянок під будівництво 
об’єктів комунальної 
власності). 

Сільська рада, 
землевпорядна 
організація 

60,00 30,00 17,042 -  

9 Розробка документації із 
землеустрою, щодо 
встановлення меж 
території пам’яток, 
історико-культурних 
заповідників, зон охорони 
пам’яток, історичних 
ареалів населених місць 
та внесення даних до 
Державного земельного 
кадастру 

Сільська рада, 
землевпорядна 
організація 

120,00 130,00 - -  

10 Викуп земельних ділянок, 
інших об’єктів 
нерухомого майна для 
суспільних потреб 

Сільська рада 

2019 рік 

2,55 50,00 2,55 -  

11 Розроблення звіту з 
незалежної оцінки 
житлового будинку 

вул. Віницька, буд. 47 с. 
Станіслав 

Сільська рада 

2019 рік 

2,5 - 2,5 -  

  Всього:  1585,05 1930,00 22,092 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Рішення ХХХІХ сесії сільської ради 

VІІ скликання  
20.12.2019 № 686/1013                                             

    внесенні зміни рішення 

    ______________№____  

          Додаток 1 до  
            Програми        

    
Видатки на виконання 

Програми підтримки забезпечення населення 

якісною питною водою на 2020 рік 
 

№   Назва заходу  Виконавець 

Зага-

льна 
пот-

реба у 
фінан-

сува-

нні у 
2020 

році, 
тис. 
грн. 

Орієн-

товний 
обсяг 
фінан-

сува-

ння у 
2020 

році з 
місце-

вого 
бюд-

жету, 
тис. 
грн. 

Орієн-

тований 
обсяг 
фінан-

сування 
у 2020 
році від 
донора 
(Прог-

рама 
DOBRE) 

тис. 
грн. 

1 2 3 4 5 6 

 Розвиток та реконструкція системи 

водопостачання 

   КП «Надія» 

1 Забезпечення утримання водозабірних 
свердловин та санітарних зон в безпечному 
санітарному та технічному стані 

300,0   КП «Надія» 

2 Поточний ремонт насосів 180,0 

 

  КП «Надія» 

3 Поточний ремонт систем електрозабезпечення 
артсвердловин: 
- придбання кабелю 16 мм2 900 метрів 

- придбання трансформаторної підстанції 

 

 

100,0 

40,0 

  КП «Надія» 

3 Реконструкція водопровідної мережі 
с. Станіслав 

   КП «Надія» 

4 Капітальний ремонт насосів  
ЕЦВ-10-120-90 (2шт.)  
ЕЦВ-8-40-60 (4 шт.) 

 

45,0 

65,0 

  КП «Надія» 

5 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на виконання монтажно-

налагоджувальних робіт по плану 
удосконалення послуги водопостачання 

200,0   КП «Надія» 

6 Водозабезпечення парку на розі вулиць 
Білозерське шосе і Свободи у селі Станіслав 

5,0   КП «Надія» 



7 багатофункціональний пристрій 
(принтер+сканер+ксерокс) 

6,0    

8 дотація на виплату заробітної плати  480,0 160,0  КП «Надія» 

9 дотація на сплату податків  320,0   КП «Надія» 

10 Витрати на електроенергію 80,0 20,0   КП «Надія» 

 
 

         Короткострокові заходи плану покращення послуги водопостачання на 2020р.  

11 Аудит інфраструктури мережі та актуалізація 
схем водогону по 2 населеним пунктам ОТГ: с. 
Станіслав, с. Широка Балка. 

    -  - КП «Надія» 

12 Реконструкція артсвердловин у 2 населених 
пунктах:  с. Станіслав та с. Широка Балка 
(заміна насоса, встановлення станції 
управління з частотним перетворювачем, 
встановлення лічильників, заміна труб, заміна 
проводу та всіх комплектуючих матеріалів) 

-  1633,0 КП «Надія» 

13 Придбання ємності для підвезення якісної 
питної води у всі 3 населені пункти ОТГ. 

-  20,0 КП «Надія» 

14 Встановлення лічильників обліку води на 
артезіанських свердловинах та у споживачів в 
населених пунктах с. Станіслав, с. Широка 
Балка. 

-  30,0 КП «Надія» 

15 Системне висвітлення інформації послуги 
водопостачання та водовідведення шляхом 
доступних форматів та каналів комунікації 
(сайт, дошки оголошень, збори сіл, офіційні 
сторінки в соціальних мережах тощо) 

    -  - КП «Надія» 

 Порядок реалізації програми     

 Підприємству КП «Надія» передаються кошти 
на виконання робіт, визначених у пункті 1-20 

   Сільська рада 

 Всього 1821,0 180,0 1683,0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Рішення ХХХІХ сесії сільської ради 

VІІ скликання  
20.12.2019 № 686/1013 

__________ №_______ 

    внесенні зміни рішення 

    ______________№____  

                                                    
 

ПРОГРАМА 

підтримки об'єктів комунальної власності, санітарного впорядкування та 
благоустрою населених пункту на 2020 рік 

 

Загальні положення 

Станіславська ОТГ утворена у  липні 2017 року, в результаті об'єднання трьох 
населених пунктів: с. Станіслав (адміністративний центр), с. Широка Балка, с. Софіївка.  

Чисельність постійного населення Станіславської ОТГ на 1 січня 2020 р. становила 
7341 особу, у тому числі чисельність жінок складала 3865 осіб (52,7%), а чоловіків – 3476 

осіб (47,3%). Однією з найважливіших характеристик населення є співвідношення статей: 
статево-вікова структура населення ОТГ характеризується кількісною перевагою 
чисельності жінок.  

Співвідношення часток населення у різних вікових групах є наступним: найбільшу 
частку становить населення у віці 36-59 років – 33,0 %; 25,0% – у віці старше 60 років; 22,5% 
– 19-35 років; 11,5% – у віці від 0 до 10 років; найменшу частку складають діти та молодь у 
віці 11-18 років – 08,0%. 

На працездатне населення Станіславської ОТГ від 16 до 59 років припадає близько 
60,0%.  

Благоустрій сіл - це комплекс заходів з утримання об'єктів комунальної власності, 
санітарного впорядкування та благоустрою сіл тощо, котрий здійснюється на території сіл 
(Станіслав, Широка Балка, Софіївка). 

На території громади розташовані наступні об’єкти благоустрою: території 
загального користування, вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та 
велосипедні доріжки,  пам'ятки культурної та історичної спадщини, центральні площі, 
кладовища, прибудинкові території, території комунального підприємства, установ, 
закладів, дитячі майданчики. В тому числі: у с. Софіївка: зона активного відпочинку, 
автобусна зупинка; у с. Широка Балка: зона активного відпочинку, стадіон – 2 шт., 
автобусні зупинки – 3 шт., сквер; у с. Станіслав: зона активного відпочинку, стадіон – 2 шт., 
автобусні зупинки – 4 шт., міні футбольне поле з штучним покриттям, сквери – 2 шт. 

За попередній 2019 рік  на підтримку об'єктів комунальної власності, санітарного 
впорядкування та благоустрій населених пунктів було витрачено 825,4 тис. грн. 

Проблеми утримання в належному стані території сіл, відновлення об'єктів 
благоустрою, потребують програмного вирішення. 

Програма благоустрою розроблена для здійснення ефективних і комплексних 
заходів з утримання території сіл в належному санітарному стані, поліпшення їх 
естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього освітлення, збереження об'єктів загального 
користування, ліквідації стихійних звалищ. 

 Програма благоустрою розроблена на виконання Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону 
навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного 
повітря», «Про охорону і використання пам’ятників історії і культури», «Про забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків». 



Крім того, важливим показником успішності роботи органів місцевого 
самоврядування  є оцінка якості послуг жителям громади. Для визначення громадської 
думки наприкінці 2019 року було проведено опитування жителів громади щодо 
облаштування та комфортності об’єктів благоустрою. Опитування дозволяє своєчасно 
виправляти недоліки та корегувати оперативні завдання у сфері благоустрою. 

Тематика опитування, що проводилося: вивчення рівня комфортності дитячих 
ігрових майданчиків, спортивних стадіонів, зон активного відпочинку в Станіславській 
ОТГ. 

В результаті дослідження оновлено основні напрями реалізації Програми та план 
заходів з урахуванням наданих пропозиції та зауважень.  

Зі звітом про результати опитування можна ознайомитися у додатку 1 до Програми. 
 

Мета Програми 

Основна мета Програми - контроль за впорядкуванням та утриманням території 
об’єднаної територіальної громади  в належному стані. Реалізація комплексу заходів щодо 
забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані комунальних закладів, 
очищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-

правових і екологічних норм щодо поліпшення стану навколишнього середовища, 
санітарної очистки,  створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку різних груп 
жінок та чоловіків. 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

Джерелом фінансування Програми є кошти сільського бюджету та цільового фонду 
сільської ради, залучення коштів, трудових та матеріально-технічних ресурсів підприємств, 
установ, організацій, незалежно від форм власності, а також коштів населення для 
організації озеленення, охорони зелених насаджень. 

 

Основні напрямки реалізації Програми 

Реалізація Програми благоустрою буде здійснюватися шляхом виконання 
містобудівних,  організаційних, інженерно-технічних, екологічних та економічно 
обґрунтованих, першочергових заходів, що дадуть змогу забезпечити комплексний 
благоустрій території, що відповідатиме потребам жінок та чоловіків у їх різноманітності. 

Основними напрямками реалізації Програми є: 
- утримання історико-архітектурної спадщини, пам’ятників, площ, встановлення 

та поновлення вказівників, тощо; 
- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів 

громади (організація роботи по прибиранню населених пунктів, формування 
крон дерев, косовиця трави); 

- озеленення громади, а саме: утримання, догляд, насадження дерев, зрізка 
аварійних/сухих дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень; 

- забезпечення належних умов для поховань померлих (проведення робіт по 
впорядкуванню кладовищ); 

- інвентаризація, облаштування, доукомплектація та утримання 
багатофункціональних дитячих та спортивних  майданчиків, спортивних 
площадок, тощо з урахуванням потреб різних груп користувачів (з урахуванням 
статі, віку, стану здоров’я, місця проживання, тощо); 

- організація робіт з благоустрою, святкового прибирання населених пунктів до 
відзначення державних свят, релігійних свят, 

- організація робіт з благоустрою в зонах масового відпочинку населення; 
- проведення профілактичної роз’яснювальної роботи серед населення, власників 

комерційних структур щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, 



правил поведінки в громадських місцях, участі громадян у наведенні порядку за 
місцем проживання; 

- здійснення заходів для забезпечення безпечності об’єктів благоустрою, в першу 
чергу для безпеки жінок, дітей, людей маломобільних груп населення, тощо 
(встановлення відео спостереження в громадських місцях, встановлення огорожі); 

- встановлення поруч з об’єктами благоустрою громадських вбиралень, утримання 
існуючих громадських вбиралень; 

- проведення поточних та капітальних ремонтів об’єктів нерухомості комунальної 
власності;  

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ.  
 

Обсяг видатків 

на виконання Програми підтримки об'єктів комунальної власності,  
санітарного впорядкування та благоустрою населених пунктів 

на 2020 рік 

 

№ Заходи, які доцільно профінансувати Загальна 
потреба у 

фінансуванні у 
2020 році, тис. 

грн. 

Орієнтов
ний обсяг 
фінансув

ання у 
2020 році 

з 
місцевого 
бюджету, 
тис. грн. 

1 Пам′ятники:                

Придбання матеріалів на ремонт 

Оплата послуг за ремонт 

 

50,0 

10,0 

 

2 Території загального користувння (в тому числі 
парки, сквери, кладовища):   

  

3 санітарна очистка території сіл 

(ліквідація стихійних сміттєзвалищ) 

придбання дизельного пального, оплата послуг за 
трактор 

100,0 100,0 

4 підвезення грунту до кладовищ 2,0  

5 покіс трави по узбіччям доріг сіл, на кладовищах 
(придбання бензину, мастила, запчастин) 

20,0 20,0 

6 оплата послуг по обкосу узбічя доріг, кладовищ                        50,0 50,0 

7 Озеленення території 
придбання саджанців: дерев, кущів, квітів) догляд за 
насадженнями 

20,0 20,0 

8 ліквідація аварійних дерев на території сіл, обрізка 
гілок 

10,0 10,0 

9 придбання, встановлення, облаштування автобусних 
зупинок 

60,0 40,0 

10 Інші об′єкти та заходи   

11 впорядкування полігону твердих та побутових 
відходів 

200,0  

12 утримання транспорту 5,0  

13 інші послуги (на оформлення прав власності на 10,0  



комунальне майно) 

14 співфінансування оплачуваних громадських робіт 122,0 122,0 

15 придбання огорожі для кладовища, спорткомплексу 
с. Станіслав 

20,0  

16 придбання та встановлення огорожі на кладовищі у 

селі Широка Балка 

200,0  

17 придбання та встановлення огорожі на кладовищі у 
селі Софіївка 

100,0  

18 придбання та встановлення огорожі для парку на 
розі вулиць Білозерське шосе і Свободи у селі 
Станіслав 

50,0  

19 Приведення до належного санітарного стану 
каплички навпроти колишньої будівлі рибколгоспу в 
с. Станіслав 

20,0  

20 Будівництво басейну для молоді та дітей 150,0  

21 Створення молодіжного центру в с. Станіслав по 
вул. Свободи,2 (будівля спортклубу) передбачити 
кошти на його діяльність 

600,0  

22 Облаштування та благоустрій паркової на розі 
вулиць Херсонська та 40 років Перемоги с. 
Станіслав (впорядкування газонів, будівництво 
паркових доріжок, встановлення паркових лавок, 
паркове освітлення, урни для сміття, встановлення 
фонтану) 

250,0  

23 Облаштування та благоустрій паркової зони в центрі 
с. Станіслав (впорядкування газонів, будівництво 
паркових доріжок, встановлення паркових лавок, 
паркове освітлення) 

200,0 50,0 

24 Провести демонтаж колишньої дошки пошани 
(поміж будинком культури та магазином  
“Господар” в с. Станіслав) та встановити на її місці 
фотозони 

70,0  

25 Облаштування паркової зони по вулиці Шмідта в с. 
Софіївка 

100,0  

26 Встановлення відеоспостереження у місцях 
масового скупчення людей 

50,0  

27 Придбання адресних табличок вулиць з номерами 
будинків          
с. Станіслав, с. Широка Балка,  
с. Софіївка 

50,0  

28 Облаштування громадських вбиральнь 20,0  

29 Розробка та проведення державної експертизи 
проектів 

100,0  

30 Ремонт бордюра у селі Широка Балка по вулиці 
Херсонське шосе 

(придбання матеріалів, оплата послуг за виконану 
роботу) 

50,0 50,0 

31 Поточний ремонт приміщення будівель комунальної 
власності, а саме: 
Будинок побуту с. Станіслав; 
Будівля вузла зв’язку с. Станіслав; 

500,0 

 

 

 

 



будівля побутових обрядів с. Широка Балка.  

32 Капітальний ремонт будівлі колишньої школи с. 
Софіївка з метою подальшого використання для 
дозвілля молоді села 

500,0  

33 Облаштування меморіальної дошки в честь 
захисників України під час проведення 
антитерористичної операції на алеї слави в с. 
Широка Балка 

20,0  

34 Провести очистку труби, що використовувалась як 
споруда водовідведення, розташована по вул. 200 

років Станіславу номери 14-16 в с. Станіслав. На 
даний час споруда замулена та не виконує своїх 
функцій, під час дощу вода бурхливим потоком 
пошкоджує асфальтове покриття. 

50,0  

35 Виготовлення проектно-кошторисної документації 
на ремонт фасаду Будинку культури в с. Широка 
Балка 

30,0  

36 Провести демонтаж колишньої дошки пошани(на 
алеї Слави в с. Широка Балка) та встановити на її 
місці фотозони 

70,0  

37 Інвентаризація, облаштування, доукомплектація та 
утримання багатофункціональних дитячих та 
спортивних  майданчиків, спортивних площадок, 
тощо для задоволення потреб різних груп населення 
(з урахуванням віку, статі, стану здоров’я, місця 
проживання, тощо) 

547,0  

38 Проведення профілактичної роз’яснювальної роботи 
серед населення, власників комерційних структур 
щодо дотримання правил благоустрою, санітарних 
норм, правил поведінки в громадських місцях, участі 
громадян у наведенні порядку за місцем проживання 

1,0  

 Всього 
4407,00 

462,0 

 

 

Основні джерела фінансування 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету на 2020 
рік відповідно, а також  за рахунок спонсорської та благодійної допомоги. 

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів місцевого бюджету, необхідних для 
реалізації Програми, становить 4 407,00 тис. грн. 

Головний розпорядник коштів – Станіславська сільська рада в межах бюджетних 
призначень передбачає кошти на фінансування Програми. Фінансування Програми 
здійснюється в межах видатків, передбачених в місцевому бюджеті, а також за рахунок 
інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

 

Очікувані результати 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 
- збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, 

природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, 
рекреаційних зон; 



- покращення екологічної ситуації у населених пунктах, підтримання у належному 
стані санітарного стану населених пунктів; 

- поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища 
населених пунктів сільської ради та створення кращих умов для життєдіяльності 
її мешканців; 

- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне 
середовище та здоров’я людини; 

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою 
та санітарного очищення; 

- підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та 
санітарного очищення. Залучення громадських організацій, ініціативних груп, 
активістів до участі в заходах, передбачених Програмою; 

- формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання 
послуг. 

 
Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює заступник з 
питань діяльності виконавчих органів сільського голови. 

        

             

                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                



                 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Рішення ХХХІХ сесії сільської ради 

VІІ скликання  
20.12.2019 № 686/1013                                             

    внесенні зміни рішення 

    ______________№____  

                                                         

 5. Заходи щодо реалізації програми культурно-масових заходів   
              Станіславської ОТГ на 2020 рік. 
 

 

 

№                            Заходи Потреба 

тис.грн 

Передбачено 

тис. грн. 
1 День святого Валентина 2,0 2,0 

2 День воїна-

інтернаціоналіста 

1,5 1,0 

3 Масляна 2,0  

4 День жінки та миру  3,0  

5 Пасхальні свята 1,0  

6 Фестиваль «Станіславські зорі» 8,0  

7 День перемоги у ДС війні 2,0  

8 День матері і сім‘ї 1,0  

9 День захисту дітей 3,0  

10 День молоді 2,0  

11 Свято Івана Купайла 2,0  

12 День рибалки (фестиваль) 3,0  

13 День незалежності України 2,0  

14 День людей похилого віку 2,0  

15 День захисника України 2,0  

16 Свято працівників культури та майстрів 
народного мистецтва 

2,0  

17 День працівника сільського господарства 1,5  

18 День святого Миколая 3,0 3,0 

19 Новорічне свято   

20 День села Станіслав 70,0  

21 Транспортні послуги для перевезення 
творчих колективів на фестивалі та 
конкурси 

15,0  

 

Всього:                                                                       130,0                      
 

 

6,0 



 

               Додаток 2 

                                                       до Програми «Розвиток освіти       
                                            Станіславської сільської  

                                 ради на 2020 рік» 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Рішення ХХХІХ сесії сільської ради 

VІІ скликання  
20.12.2019 № 686/1013                                             

     Внесенні зміни 

     рішення сільської ради  
     № 773/1100 від 25.02.2020                                                   
     рішення сільської ради  
     № 820/1147 від 23.04.2020                                                  

 

 

          Заходи та обсяг видатків на виконання Програми 

«Розвиток освіти Станіславської сільської ради на 2020 рік» 

 

Станіславський заклад повної загальної середньої освіти  
ім.К.Й.Голобородька 

 
№  

 

Заходи, які доцільно профінансувати 

 

 

Потреба  
тис. грн 

Фінансування у 2020р. 
Державн

ий 
бюджет 
тис. грн 

Місцев
ий 

бюджет 
тис.грн 

Інші 
джере

ла 

тис.гр
н 

1 З/плата: КЕКВ 2111 11151,228 

 

10487,049 

 
664,179  

2 Нарахування на з/п: КЕКВ 2120 2452,64 

 

2307,473 

 
145,167  

3 Придбання: КЕКВ 2210 

 будівельні матеріали для 
косметичного ремонту коридорів, 
бібліотеки, харчоблоку,пішохідних 

доріжок; канцелярські товари; 
миючі та дез.засоби; підписка 
періодичних видань;  методична 
література; спортивний інвентар; 
кухонний посуд; огорожа меблі; 
дидактичний матеріал каб. 
георгафії та математики; меблі 
(НУШ); стенди для каб.; будівельні 
матеріали (для поточного ремонту 
туалетів); парти в класи; пожежна 
безпека; вогнегасники; спортивний 
інвентар; швейні машинки 

 

1087,448 

 

 

1045,748 

 

  

41,7 

 

4 Капітальний ремонт: КЕКВ 3132 

 капітальний ремонт даху, водопровідної 
мережі  

 

4000,0 

   



5   

 Медикаменти: КЕКВ 2220 

 

0,8 

0,5   

6 Продукти харчування: КЕКВ 2230 551,10 53,1  300,0 

7 Оплата послуг: КЕКВ 2240 

послуги зв’язку та інтернет; програма 
«Курс: школа»; проходження медогляду; 
технічне обслуговування котельні; 
заправка катриджів; перевірка димо-

вентиляційних каналів; послуги з 
дератизації.  

 

230,0 

 

 

230,0 

 

  

8 Видатки на відрядження, проходження курсової 
перепідготовки : КЕКВ 2250 

10,80    

9 

 

Оплата водопостачання та водовідведення: 
КЕКВ 2272 

7,2 7,2   

10 Оплата електроенергії: КЕКВ 2273 180,0 113,0   

11 Оплата інших енергоносіїв: КЕКВ 2275 960,0 211,0   

12 Окремі заходи по реалізації державних програм: 
КЕКВ 2282 

20,0 

 

16,807   

13  Капітальні придбання КЕКВ 3110 Компютерне 
обладнання для каб. географії та математики; 
мультимедійне обладнання (новий каб. інф-ки); 
телевізори  (НУШ); меблі в каб. історії, осн. 
здоров`я, укр. мови; телевізори, ноутбуки; 

990,472 

 

818,014 

 

 172,458 

Всього:                    21641,688 15289,891 809,346 514,158 

 

Широкобалківський заклад повної загальної середньої освіти 

 

 
№  

 

Заходи, які доцільно профінансувати 

 

 

Потреба  
тис. грн 

Фінансування у 2020р. 
Державни
й бюджет 
тис. грн 

Місцев
ий 

бюджет 
тис.грн 

Інші 
джере

ла 

тис.гр
н 

1 З/плата: КЕКВ 2111 6746,696 

 

6230,917 

 
515,779  

2 Нарахування на з/п: КЕКВ 2120 1485,676 

 

1370,801 

 
114,875  

3 Придбання: КЕКВ 2210 

дизпаливо для шкільного автобусу, запчастини 
для шкільного автобусу; 
будівельні матеріали для косметичного ремонту 
будівлі школи; господарчі матеріали та 
канцелярські товари; миючі та дез.засоби; 
підписка періодичних видань;  методична 
література; спортивний інвентар; кухонний 
посуд; протипожежний інвентар; обладнання 
для кабінетів фізики, математики, хімії; стенди. 

 

   893,157 

 

 

859,965 

 

  

33,192 

 

4 Капітальний ремонт: КЕКВ 3132  

2000,0 

   



  капітальний ремонт даху, водопровідної 
мережі; асфальтове покриття подвір’я 
школи; встановлення огорожі навколо 
закладу. 

5   

 Медикаменти: КЕКВ 2220 

 

2,0 

 

0,5 

  

6 Продукти харчування: КЕКВ 2230 339,2 24,615 

 

 170,2 

7 Оплата послуг : КЕКВ 2240 

страхування та діагностика шкільного автобуса; 
послуги зв’язку та інтернет; програма «Курс: 
школа»; проходження медогляду; технічне 
обслуговування котельні; заправка картриджів; 
перевірка димо-вентиляційних каналів; послуги 
з дератизації; поточний ремонт харчоблоку та 
їдальні; поточний ремонт спортивної зали та 
цоколя; заміна розподільного щита 220/380V ; 

повірка приборів у котельню; пуско-

налагоджувальні роботи у котельні; перезарядка 
вогнегасників.  

 

67,566 

 

 

67,566 

 

  

8 Видатки на відрядження, проходження курсової 
перепідготовки : КЕКВ 2250 

6,5 1,193 

 

  

9 

 

Оплата водопостачання та водовідведення: 
КЕКВ 2272 

5,9 3,0   

10 Оплата електроенергії: КЕКВ 2273 66,8 66,8   

11 Оплата інших енергоносіїв: КЕКВ 2275 10,0    

12 Оплата природнього газу : КЕКВ 2274 1300,5 215,961 

 

  

13 Окремі заходи по реалізації державних програм: 
КЕКВ 2282 

15,0 12,387   

14  Капітальне будівництво інших об’єктів: КЕКВ 
3142 : проектно-кошторисна документація на 
будівництво гаража для шкільного автобусу. 

29,0    

15 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування: КЕКВ 3110: 
придбання генератора; технологічного 
обладнання для їдальні; витяжної системи для 
харчоблоку 

 

80,0 

23,782   

16 КЕКВ 3222: виготовлення 

Проектно-кошторисної документації на ремонт 
водопровідної мережі; виготовлення проектно-

кошторисної документації на будівництво 
гаража та на ремонт даху 

100,0    

17 Інші видатки КЕКВ 2800 1,0 0,324   

Всього: 13148,995 8877,811 630,654 203,392 

 

 

 

 

 

 



 

Станіславський заклад дошкільний освіти – центр розвитку дитини «Казка» 
на 2020рік 

№  

 

Заходи, які доцільно профінансувати 

 

 

Потреба  
тис. грн 

Фінансування у 2020р. 
Державн

ий 
бюджет 
тис. грн 

Місцев
ий 

бюджет 
тис.грн 

Інші 
джере

ла 

тис.гр
н 

1 З/плата: КЕКВ 2111 5315,8  3474,656 

 

26,2 

2 Нарахування на з/п: КЕКВ 2120 1169,5  763,344 

 

5,764 

3 Придбання: КЕКВ 2210 

будівельні матеріали для косметичного ремонту 
будівель садочка; господарчі матеріали та 
канцелярські товари; миючі та дез.засоби; 
підписка періодичних видань;  методична 
література; вогнегасники; постільна білизна; 
меблі 

91,2  50,0 

 

30,493 

4   Медикаменти: КЕКВ 2220 

 

1,0  1,0  

 

5 

Продукти харчування: КЕКВ 2230 1134,0  503,0 

 

340,2 

6 Оплата послуг: КЕКВ 2240: 
послуги зв’язку та інтернет; програма «Курс: 
дошкілля»; проходження медогляду; технічне 
обслуговування котельні; заправка картриджів; 
перевірка димо-вентиляційних каналів; послуги 
з дератизації; лабораторні послуги; послуги з 
вимірювання опору ізоляції 

60,0  60,0 

 

 

7 Видатки на відрядження, проходження курсової 
перепідготовки : КЕКВ 2250 

10,0  10,0  

8 Оплата водопостачання та водовідведення: 
КЕКВ 2272 

25,0  25,0  

9 

 

Оплата електроенергії: КЕКВ 2273 150,0  150,0  

10 Оплата інших енергоносіїв: КЕКВ 2275 380,0  330,0 

 

 

11 Оплата природнього газу: КЕКВ 2274 1300,5    

12 Окремі заходи по реалізації державних програм: 
КЕКВ 2282 навчання з отриманням свідоцтва 

181,5  5,0  

13  КЕКВ 3122 : виготовлення проектно-

кошторисної документації на будівництво 
пральні 

30,0    

14 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування: КЕКВ 3110: 
технологічного обладнання для їдальні; 

 

284,0 

  15,699 

 



проектор, ноутбук; обладнання для вуличного 
майданчику 

15 Капітальний ремонт інших обєктів 175,251   175,251 

Всього 10307,751  5372,0 593,607 

 

Широкобалківський заклад дошкільної освіти – ясла-садок «Світлячок» 

 

 
№  

 

Заходи, які доцільно профінансувати 

 

 

Потреба  
тис. грн 

Фінансування у 2020р. 
Державн

ий 
бюджет 
тис. грн 

Місцев
ий 

бюджет 
тис.грн 

Інші 
джере

ла 

тис.гр
н 

1 З/плата: КЕКВ 2111 2940,8  2404,0  

2 Нарахування на з/п: КЕКВ 2120 650,0  528,880  

3 Придбання: КЕКВ 2210 

будівельні матеріали для косметичного ремонту 
будівель садочка; господарчі матеріали та 
канцелярські товари; миючі та дез.засоби; 
підписка періодичних видань;  методична 
література; вогнегасники; постільна білизна; 
комп’ютерне обладнання; дидактичні матеріали; 
кухонний посуд  та господарський інвентар; 
праска та прасувальна дошка; тканина та 
фурнітура для виготовлення костюмів; 
матеріали для ремонту каналізаційної системи. 

 

240,0 

  

 

59,291 

 

 

5,893 

4 Капітальний ремонт: КЕКВ 3132 

 

Проектно-кошторисна документація та 
капітальний ремонт даху, водопровідної 
мережі, асфальтове покриття подвір’я, 
встановлення огорожі навколо закладу 

2000,0    

5   

 Медикаменти: КЕКВ 2220 

 

1,0 

 1,0  

6 Продукти харчування: КЕКВ 2230 696,9  260,0 

 

226,2 

7 Оплата послуг: КЕКВ 2240: 

послуги зв’язку та інтернет; програма «Курс: 
дошкілля»; проходження медогляду; технічне 
обслуговування котельні; заправка картриджів; 
перевірка димо-вентиляційних каналів; послуги 
з дератизації; лабораторні послуги; послуги з 
вимірювання опору ізоляції; послуги з 
проведення тендеру; перезарядка вогнегасників; 
поточний ремонт  групових та санітарних 
кімнат, музичного залу, павільйонів та огорожі. 

 

183,0 

 29,888 

 

 

8 

 

Видатки на відрядження, проходження курсової 
перепідготовки : КЕКВ 2250 

5,0  5,0  

9 Оплата водопостачання та водовідведення: 
КЕКВ 2272 

7,0  7,0  



10 Оплата електроенергії: КЕКВ 2273 96,0  96,0  

11 Оплата інших енергоносіїв: КЕКВ 2275 8,0  8,0  

12 Оплата природнього газу : КЕКВ 2274 276,9  240,0  

13 Окремі заходи по реалізації державних програм: 
КЕКВ 2282 навчання з отриманням свідоцтва 

 

2,0 

 2,0  

14 КЕКВ 3122 : виготовлення проектно-

кошторисної документації на реконструкцію 
старої будівлі дитячого садка 

30,0    

15 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування: КЕКВ 3110: 
технологічного обладнання для їдальні;, 
ноутбук; системний блок, інтерактивна дошка, 
телевізор; мікшер; кухонні меблі; спортивно-

ігровий  комплекс для вуличного майданчику. 

 

1415,0 

   

 

16 Інші поточні видатки КЕКВ 2800   0,822 

 

 

Всього: 8551,6  3641,88 232,093 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми підтримки розвитку 

культури сіл на 2020 рік 
Комунального закладу «Культурно- 

дозвілевий комплекс Станіславської 
сільської ради «Лідер» 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Рішення ХХХІХ сесії сільської ради 

VІІ скликання  
                                             20.12.2019 № 686/1013  

Внесенні зміни рішення сільської ради  
№ 773/1100 від 25.02.2020                                                   
рішення сільської ради  
_________________ №____                                                  

        

 

Обсяг видатків 

на виконання Програми підтримки розвитку культури сіл на 2020 рік 

   КЗ «Культурно-дозвілевий комплекс Станіславської сільської ради              
«Лідер» 

№ Заходи, які доцільно профінансувати Потреба 
тис.грн 

Фінансування у 2020 р. 
Місцевий 
бюджет 
тис.грн 

Інші 
джерела 
тис.грн 

1 Заробітна плата: КЕКВ 2111 1 200,0 1 200, 0  

2 Нарахування на з/плату КЕКВ 2120    270,0    270,0 

 

 

3 Придбання: КЕКВ 2210 

меблі, музична апаратура, пилесос, 
комп’ютерна техніка, господарчі та 
канцтовари, будівельні матеріали, поповнення 
бібліотечного фонду, фарба для катріджів  
 

 

   300,0      27,0 6,0 

4 Капітальний ремонт: КЕКВ 3132 

- ремонт фасаду Станісласького СБК; 
- ремонт даху і стелі концертної зали 

Широкобалківського СБК; 
- ремонт даху Станіславської та 

Широкобалківської сільських бібліотек,  
- ремонт коридору Широкобалківської СБ 

 

 

800,0 

  

5 Оплата послуг: КЕКВ 2240 

- інтернет-послуги; 
- підписка періодичних видань; 
- поточний ремонт приміщень клубних та 

бібліотечних установ,  
- проведення системи водопостачання в 

Широкобалківському СБК та в 
Станіславській сільській бібліотеці; 

331,0 0,095 

 

 



- облаштування внутрішніх вбиралень в 
Станіславському та Широкобалківському 
СБК; 

- облаштування зовнішньої вбиральні біля 
Станіславської сільської бібліотеки 

- заправка вогнегасників; 
- проведення інтернету в Софіївський Ск та 

Станіславську СБ; 
- ремонт комп’єтерної та музичної 

апаратури; 
- оплата будівельних послуг, 
- транспортні послуги для участі колективів 

у фестивалях, конкурсах, тощо. 
6 Видатки на відрядження: КЕКВ 2250 10,0 10,0  

7 Оплата водопостачання КЕКВ 2272 1,0 0,3  

8 Оплата електроенергії КЕКВ 2273 100,0 60,0  

9 Придбання твердого палива КЕКВ 2275 85,0 60,0  

10  Капітальне придбання КЕКВ 3110 39,037  39,037 

 Всього: 3136,037 1627,395 45,037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 


