
 
УКРАЇНА  

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 12 грудня 2019 року                                                      № 1926 

м. Мала Виска 

 

 

Про затвердження  Програми розвитку 

комунального підприємства Мала Виска МКП на 

2020 роки  

 

 

Керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  з метою 

фінансового забезпечення роботи з благоустрою населених пунктів території 

Маловисківської міської  ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП  на 

2020 рік  з 1 січня 2020 року. 

2. Програму розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП  на 2018-2020 

роки, затвердженої  рішенням  міської ради №1325 від 28 грудня 2018 року,  

вважати такою що діє до 31 грудня 2019 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово – комунального господарства та комунальної власності 

(голова Бровченко О.Д.) та на першого заступника міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Юрій  ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 
 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Маловисківської міської ради  

від 12 грудня  2019 року № 1925 

секретар ради   

Леся ПОСТОЛЮК 

                              ___________________ 

 

Програма розвитку  

комунального підприємства  

«Мала Виска – МКП» на  2020 рік 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1 Назва Програми 

(Назва Програми повинна вказувати на її 

специфіку) 

Програма розвитку комунального 

підприємства «Мала Виска-МКП» на 

2020 рік 

2 Ініціатор розробки Програми Комунальне підприємство «Мала Виска-

МКП» 

3 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення Програми 

 

4 Головний розпорядник Програми Комунальне підприємство «Мала Виска-

МКП» 

5 Співрозробники Програми _ 

6 Відповідальний виконавець Програми Комунальне підприємство «Мала Виска-

МКП» 

7 Співвиконавці Програми _ 

8 Термін реалізації Програми 2020 рік 

9 Мета Програми Забезпечення стабільності роботи 

комунального підприємства відповідно 

до його функціональних призначень 

шляхом фінансової підтримки з міського 

бюджету. 

10 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів,необхідних для реалізації 

Програми,всього: 

в тому числі: 

- коштів міського бюджету 

- коштів державного бюджету 

- кошти позабюджетних джерел 

 

 

 

 

10185.9 

11 Очікувані результати виконання Виконання в повному обсязі 

запланованих заходів Програми 

розвитку Комунального підприємства 

«Мала Виска-МКП» 

12 Ключові показники ефективності Забезпечення нічним вуличним 

освітленням. Забезпечення утримання 

благоустрою території громади. 

Придбання  ручного та механічного 



 

обладнання для прибирання вулиць. 

 

2.Визначення проблеми,на розв’язання якої спрямована Програма. 

Програма розвитку комунального підприємства міста Мала Виска на  2020 рік визначає 

загальний порядок планування, ремонту, утримання і фінансування робіт з комплексного 

благоустрою міста, а також встановлює певний перелік заходів, об'ємів і пропозицій щодо 

суттєвого та якісного покращення благоустрою та санітарного стану. Благоустрій міста – 

це комплекс робіт (послуг) з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а 

також ряд соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів із 

поліпшення мікроклімату, збереження об’єктів загального користування, а також 

природних ландшафтів, інших природних об'єктів, санітарного очищення  території 

громади та міста.  

Впродовж останніх років на території громади та міста, проводиться значна робота 

у сфері благоустрою, що включає прибирання території, поточний ремонт та 

обслуговування вуличного освітлення, ямковий та поточний ремонт тротуарів, доріг, а 

також роботи щодо встановлення дорожніх знаків та їх утримання, ліквідації стихійних 

сміттєзвалищ, вивезення ТПВ, облаштування зупинок, озеленення вулиць, утримання 

парків, скверів та кладовищ на території громади та міста та інші роботи. 

Програма благоустрою міста розроблена для здійснення ефективних і комплексних 

заходів з утримання території громади та міста в належному санітарному стані, 

поліпшення її естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього освітлення, технічного 

обслуговування та ремонту фонтанів, технічних засобів регулювання, ремонту доріг та 

тротуарів, збереження об`єктів загального користування. 

Проблеми утримання в належному стані території міста, її озеленення, відновлення 

об`єктів благоустрою потребують програмного вирішення. 

 

3.Визначення мети  Програми. 

Основна мета Програми – забезпечення утримання в належному санітарному стані 

території громади та  міста (проїжджої частини, тротуарів, доріжок, малих архітектурних 

форм, парків, площ, пам'ятників, кладовищ та ін.), очищення та озеленення територій, 

санітарна очистка, раціональне використання та охорона об’єктів благоустрою, створення 

умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, 

покращення безпеки та забезпечення громадського порядку в громадських місцях, місцях 

загального користування, ремонт та технічне обслуговування вуличного освітлення, 

утримання та обслуговування полігону ТПВ (твердих побутових відходів), виконання 

комплексу технічних робіт при підготовці та проведенню культурно-масових заходів. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники 

результативності. 

Реалізація Програми відбудеться шляхом виконання організаційних,інженерно-

технічних,екологічних та економічних заходів,що забезпечать комплексний благоустрій 

території громади та створить сприятливе для життєдіяльності людини середовище,а саме: 

забезпечення якісного освітлення вулиць міста,належного утримання, поточного ремонту 

та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення вулиць, автоматизації управління 

зовнішнім освітленням, проведення реконструкції зовнішнього освітлення міста з 

використанням сучасних енергозберігаючих технологій; 

забезпечення окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, 

аварійних дерев та формування крон існуючих дерев, проведення реконструкції (заміни) 

зелених насаджень, належного утримання, відновлення клумб, газонів, квітників громади; 

забезпечення покращення благоустрою кладовищ, належних умов для поховань     

померлих;проведення роботи щодо покращення якості надання житлово-комунальних 



 

послуг.    Вирішення загальних проблем та питань благоустрою буде здійснюватись 

наступними шляхами: 

- Проведення інвентаризації об’єктів благоустрою міста. 

- Формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання 

послуг. 

- Систематичне висвітлення в засобах масової інформації проблемних питань та 

шляхів реформування і розвитку сфери благоустрою населених пунктів. 

Система фінансового забезпечення даної Програми повинна створити стабільні 

умови  для виконання поставлених завдань. Фінансування заходів Програми 

здійснюватиметься в межах асигнувань,передбачених бюджетом, шляхом 

спрямування коштів відповідним виконавцям, та з інших джерел,незаборонених 

законодавством. 

 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 

№ 
з/

п 

Назва 
показника 

Одиниця 
виміру 

Вихідні дані 

на початок 

дії програми 

І етап виконання програми 
II етап 

(20_-20_ 

роки) 

III етап 

(20_-20_ 

роки) 
2020    рік 20    рік 20     рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 І. Показники затрат  

1 

Забезпечення 

нічним 

вуличним 

освітленням 

грн. 

 

237.5 591.5     

2 

Забезпечення 

утримання 

благоустрою 

території 

громади 

грн. 4724.3 8564.9     

3 

Придбання  

ручного та 

механічного 

обладнання для 

прибирання 

вулиць 

грн. 60.0 243.5     

4 

Придбання 

професійної 

техніки для 

благоустрою 

ОТГ 

грн.  786.0     

  

 

 

 

II Показники продукту 

 

1 
Кількість 

придбаних 

матеріалів 

од. 1979.0 3128.0     

2 

Площа території 

громади,яка 

потребує 

утриманню в 

належному стані 

кв. м. 100309.4 100309.4     

3 

Кількість 

одиниць ручного 

та механічного 

обладнання 

од. 6 7     



 

4 

Придбання 

професійної 

техніки для 

благоустрою 

ОТГ 

од.  1     

 III. Показники ефективності  

1 
Середні витрати 

на 1 точку 

грн. 15.8 19.2     

2 

Середні витрати 

на утримання 

площі території 

громади 

грн. 73.7 95.3     

3 

 Середня 

вартість 

придбання 

одиниці ручного 

та механічного 

обладнання 

Грн. 10.0 36.5     

4 

Середня вартість 

придбання 

одиниці 

професійної 

техніки 

грн.  786.0     

 IV Показники якості  

1 
Відсоток 

освоєння коштів 

% 100 100     

2 
Відсоток 

освоєння коштів 

% 100 100     

3 
Відсоток 

освоєння коштів 

% 100 100     

4 
Відсоток 

освоєння коштів 

%  100     

 

5. Проведення оцінки соціально-гендерного впливу заходів Програми. 

Програма передбачає створення належних умов проживання та благоустрій території 

ОТГ,та забезпечуює потреби вікових груп (як чоловіків так і жінок) з урахуванням 

гендерної рівності та залученням уразливих груп населення :дітей віком від 6 до 18 років – 

1650 чол; молодь віком від 18 до 35 років – 2900 чол;дорослі віком від 35 -60 років 

(старші) -7660 чол;особи з обмеженими можливостями132 в.т.ч. діти до 18 років -69 осіб; 

внутрішньо –переміщенні особи - 89 чол. Для виконання поставлених завдань комунальне 

підприємство має штатних працівників в кількості 35 чоловік, з них  жінок - 13 чол. ; 

чоловіків - 22 чол.; ,в т.ч. особи з обмеженими можливостями – 3 чол. Переважна 

більшість чоловіків, так як умови праці згідно поставлених завдань Програми розвитку 

комунального підприємства потребують значної фізичної сили. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми. 

   Виконання Програми дасть можливість забезпечити:  

– підвищення рівня якості утримань території населених пунктів громади у належному 

стані, в її санітарному очищенні, збереженні об’єктів загального користування.;  

– зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище 

та здоров’я людини;  

- поліпшення санітарного та естетичного стану території громади та міста. 

- освітлення території громади та міста відповідно до потреб. 



 

- збільшення терміну придатності елементів благоустрою, зовнішнього освітлення та 

інших об'єктів благоустрою за рахунок технічного об– створення умов для очищення 

міста від забруднення побутовими відходами;  

слуговування. 

- забезпечення належних умов для проживання та відпочинку населення.  

- забезпечення схоронності та відновлення зелених насаджень, які знаходяться на 

обслуговуванні підприємства. 

 

7. Обсяги та джерела фінансування Програми. 

Фінансування Програми здійснюється згідно плану заходів на її проведення,що 

затверджується щорічно окремим рішенням міської рада, в межах 

асигнувань,передбачених бюджетом шляхом спрямування коштів виконавцям з міського 

бюджету та інших джерел,незаборонених законодавством. В ході реалізації заходів 

Програми можливі коректування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на 

реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт і виходячи з реальних 

можливостей бюджету. Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2020 

року.    

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Обсяг коштів, що 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання програми 
Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

І II III 

2020 рік 20 _ рік 20 _ рік 
20- 
20 _  
роки 

20 - 
20 _  
роки 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів, всього, 

у тому числі: 

- - - - - - 

державний бюджет - - - - - - 

міський бюджет 10185.9 10185.9 -10185.9 - - - 

кошти небюджетних 

джерел 
- - - - - - 

 

8. Строки та етапи виконання Програми. 

Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2020 року. 

 

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями 

Програми Комунальним підприємством. Контроль за виконанням заходів,завдань та 

досягненням очікуваних результатів Програми здійснюється виконавчим комітетом 

міської ради. Щоквартально комунальне підприємство надає звіт про виконання заходів 

програми. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми здійснюється у встановленому законом порядку.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               Додаток 2 до Порядку   

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

№ 
З/ІІ 

Завдання Зміст заходів 

Цільова 

група 

(жінки/чо

ловіки 

різних 

груп) 

Термін 
виконан

ня 
Виконавці 

Джерела 
фінансуван

ня 

Обсяги фінансування по роках, тис. гри. 
Очікувани

й 
результат 

І рік 
ІІ рік III рік Всього 

І кв. II кв. III кв. IV кв. 
План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Фак

т 
План Факт 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Завдання 

1 Благоустрій 

міста 

Утримання зелених насаджень: 

відновлення 

клумб,газонів,квітників,та 

догляд за зеленими 

насадженнями. 

 

Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

80.0  20.0  20.0        120.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 

  Поновлення дорожньої розмітки 

та нанесення розмітки 

пішохідних 

переходів,поновлення дорожніх 

знаків. 

Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

  20.0  20.0        40.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 

  Ремонт пам’ятників та 

благоустрій прилеглої території 

навколо них 

Мешканці 

території 

громади 

2020р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

100.0  45.0          145.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 

    Вироби для новорічних і 

різдвяних свят 

Мешканці 

території 

громади 

2020р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

      100.0      100.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
  Поточний ремонт  тротуарів, 

укладання з дрібно-розмірними 

фігурними елементами мощення 

(бруківка) та бетонних виробів 

Мешканці 

території 

громади 

2020р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

195.0            195.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
  Придбання спецодягу 

працівникам 

Штатні 

працівники 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

  15.0          15.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
  Придбання матеріалів для 

облаштування та поточний 

ремонт автобусних зупинок. 

Мешканці 

території 

громади 

2020р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

  12.0   12.0       24.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 



 

  Витрати на закупівлю 

господарчих товарів 

будівельних матеріалів,  

інвентарю, обладнання та інше 

для  використання в роботі 

Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

125.0  125.0  125.0  125.0      500.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 

  Придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів 

Штатні 

працівники 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

5.0            5.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 

  Витрати на відрядження Штатні 

працівники 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

2.5  2.5  2.5  2.5      10.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 

  Закупівля запасних частин для 

спец. техніки 

Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

50.0  30.0  20.0  20.0      120.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
  Оплата послуг( крім 

комунальних) згідно укладених 

договорів на оплату послуг 

Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

40.0 

 

 40.0  40.0  30.0      150.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
  Оплата комунальних послуг 

водопостачання 

Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

0.5  0.5  0.5  0.5      2.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
  Земельний ,екологічний 

податки. 

Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

2,8  0.4  0.4  0.4      4.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
  Придбання канцелярських 

товарів 

Штатні 

працівники 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

1.5  1.5  1.5  1.5      6.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
  Програмне забезпечення  Штатні 

працівники 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

25  25  25  25      100.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 



 

  Оплата праці 

  

нарахування податків 

Штатні 

працівники 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

970.0  970.0  970.0  940.0      3850.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
213.4  213.4  213.4  206.8      847.0 

  Витрати на спів фінансування з  

РЦЗ для залучення працівників 

на виконання громадських робіт 

з благоустрою 

нарахування податків 

Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

21.6  63.0  63.0  34.0      181.6  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
4.8  13.9  13.9  7.4      40.0 

  Зелена бригада по догляду 

зеленими насадженнями 

 

нарахування податків 

Мешканці 

території 

громади 

2020р КП Мала  

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

15.0  45.0  45.0  16.1      121.1  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
3.3  9.9  9.9  3.6      26.7 

  Оплата праці за суспільно 

корисні роботи 

нарахування податків 

Мешканці 

Території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

20.0  20.0  20.0  20.0      80.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
4.4  4.4  4.4  4.4      17.6 

  Оплата праці по договорам ЦПХ 

по будівельним роботам 

нарахування податків 

Мешканці 

території 

громади 

2020р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

100.0  90.0  60.0  50.0      300.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 22.0  19.8  13.2  11.0      66.0 

2 Санітарне 

утримання 

території міста 

 Придбання дизельного палива 

та бензину для санітарної 

очистки території міста, 

механізованого вуличного 

прибирання, збирання, 

транспортування, захоронення, 

зимове утримання вулиць 

громади.  

Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

418.5            418.5  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 

3 Утримання 

кладовищ 

міста 

Благоустрій території 

кладовищ:очищення сміття в 

секторах, косіння трави, догляд 

за безрідними могилами  тощо 

Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

20.0  5.0          25.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 



 

4 Нічне вуличне 

освітлення 

Придбання матеріалів та 

стабільна експлуатація ЛЕП 

(електричні лампи,світильники 

та освітлювальна 

арматура,мережеві кабелі, та 

інше.) 

Мешканці 

території 

громади 

2020р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

120.0  100.0  90.0  83.0      393.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 

  Придбання ліхтарів на сонячних 

панелях для освітлення по 

території ОТГ 

Мешканці 

території 

громади 

2020р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

198.5            198.5  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
5 Прибирання 

вулично – 

шляхової 

мережі від 

снігу та сміття 

із залученням 

сторонніх 

організації при 

складних 

погодних 

умовах 

Прибирання вулично – шляхової 

мережі від снігу та сміття із 

залученням сторонніх 

організації при складних 

погодних умовах 

 

 

Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

15.0      15.0      30.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 

6 Витрати на 

утримання та 

обслуговуванн

я полігону 

твердих 

побутових 

відходів 

 

Придбання дизельного палива 

для утримання ТПВ 

Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

15  15  15  15      60.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 

7 АРТ 

платформа-

створення 

культурного 

комунікативно

го простору 

(30%) 

співфінансува

ння даного 

проекту по 

фінансуванню 

DOBRE 

 Придбання матеріалів для 

облаштування 

Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

300.0            300.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 



 

8 Туристичний 

кластер 

«Маєток 

Кудашевих» 

інновація 

економічного 

розвитку 

Маловисківсь

кої ОТГ 

Проведення благоустрою 

паркової та прибережної зони 

Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

244.4            244.4  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
Виготовлення схеми парку     9.0            9.0  

9 Придбання 

спецтехніки –

дорожнього 

ремонтера для 

проведення 

ямкового 

ремонту(30,2%

) 

співфінансува

ння  даного 

проекту по 

фінансуванню 

DOBRE 

Придбання спецтехніки –

дорожнього ремонтера для 

проведення ямкового ремонту 

Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

393.0  393.0          786.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 

10 Поліпшення 

матеріально – 

технічної бази 

комунального 

підприємства 

Придбання газонокосилки Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

20.0            20.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 

  Придбання снігоочисника Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

50.0            50.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
  Придбання подрібнювача гілок Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

150.0            150.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
  Придбання садового пилососу Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

    10.0        10.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 



 

  Придбання бензопили Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

  10.0          10.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
  Придбання  бензооприскувача Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

  3.5          3.5  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 

11 Витрати на 

придбання  

обладнання 

Придбання комп’ютерного 

обладнання 

Штатні 

працівники 

2020 р КП Мала 

Виска- МКП 

Міський 

бюджет 

12.0            12.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 

  Придбання дитячих 

майданчиків. 

Мешканці 

території 

громади 

2020 р КП Мала 

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

400.0            400.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному 

обсязі 
 Разом                  10185.9   

 

 

 

 


