Використання
бюджетних коштів Чортківським ККП за І квартал 2018 року

Поступило коштів на проведення капітального і поточного ремонту всього: 705 852,32грн.
В т.ч. по
КПК 0116030
-спеціальний фонд
451 080,32 грн.
КПК 0117461
-загальний фонд
254 772,00 грн.

Назва підрядника
1

Назва об’єкта виконаних робіт

Сума
вик.робіт
3

2

Оплачено
4

Поточний ремонт доріг і тротуарів
-ТОВ «Євродорсервіс»»
РАЗОМ :

вул. Л.Українки
в’їзд по вул. Великого,6

165м2
370м2
535м2

81 917,00
172 855,00
254 772,00

81 917,00
172 855,00
254 772,00

278 215,00

278 215,00

Капітальний ремонт об’єктів
-ФОП Фещук В.М.

-ТзОВ «Укрдизайнгруп»
-ТОВ «НТ Дорбудпроект»

-ДП «Укрдержбудекспертиза»

тротуар по вул.Незалежності
204м2
тротура по вул.Незалежності
(на перехр. З вул.С.Бандери)-аванс
240м2
перерах. коштор. розрахунку вартості
будівництва «Меморіалу воїнам УГА»
проектно-кошт.докум.на кап.ремонт, всього:
проект(схема) організ.дорожнього руху
вул.Й.Сліпого
- 7 168,54
-« - вул.Монастирська – 8 613,30
-«- вул.Незалежності -27 762,47
-«- вул.Копичинецька -43 549,84
експертиза проектів на кап.ремонт, всього

65 248,00
11 696,40
87 094,15

8 826,77

11 696,40
87 094,15

8 826,77

Заборгов.за
вик.роб.
5

з них: організація дорожнього руху
вул.Й.Сліпого
-1 354,32
-«- вул.Монастирська - 1 354,32
-«- вул.Незалежності - 1 992,94
-«- вул.Копичинецька - 2 299,58
влаштування зупинки по вул.В.Великого – 1 825,61
РАЗОМ :

385 832,32

451 080,32

Поступило коштів по КФК 0116030 - загальний фонд (благоустрій)- 2231078,57грн.
з них використано на:
- утримання підвідділу благоустрій
1498 907,00.грн.
- електроенергія
216 635,63 грн.
- паливо-мастильні матеріали
9 125,37 грн..
- посипочний матеріал
17 128,10 грн.
- щебень
45 586,24 грн.
- електротовари
105 044,34 грн.
- запасні частини
17 801,30 грн.
- автошини
7 560,00 грн.
- банер
4 322,00 грн.
- новорічні прикраси
20 000,00 грн.
- кошторисна документація по землеустрою
6 558,23 грн.
- послуга (автотранспорту,навантажувача,приєднання
до електромереж вуличного освітлення,
заміна ел.лічильників,поховання)
12 335,50 грн.
- огорожа кладовища
17 330,00 грн.
- сміттєві бачки
22 400,00 грн.
- встановлення огорожі на кладовищі
27 803,00 грн.
- поточний ремонт електроосвітлення по вул.С.Бандери
74 517,00 грн.
- виготовлення звітів і тех..паспортів мостів м.Чорткова
107 584,86 грн.
- відлов собак та ветеринарні послуги
20 440,00 грн.

Начальник Чортківського ККП

В.Я.Царик

