
Звіт про використання коштів з благоустрою  
Печеніжинського ККП за 3 місяці  2017 року 

 
№ 
п/п 

  

1. Печеніжин 68646,31 
2. Рунгури 5715,70 
3. Слобода 103,69 
4. Марківка 12895,87 
5. Молодятин 443,69 
6. Сопів 23229,29 
7. Княждвір 10343,43 
8. Кийданці 3313,19 
9. М.Ключів 0,00 

10. Всього 124691,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕЧЕНІЖИН 



1. Оплата за вуличне освітлення -39362,62грн. 
2. Транспортні послуги зняття показників вул..освітлення ГАЗ3309-
104,41грн. 
3. Перепрограмування лічильників вул.. освітлення -2951,55грн. 
4. Вишка для заміни ламп вул..освітлення -1050,0грн. 
5. Утримання двірника -11712,00грн. 
6. Утримання робочого благоустрою-3954,50грн. 
7. Утримання робочого благоустрою-3904,00грн. 
8. Транспортні послуги збір ТПВ з урн та бюджетних установ (ГАЗ 3309 
дизпаливо, зарплата)-222,24грн. 
9. Транспортні послуги завіз ДП для робіт з благоустрою (ГАЗ 3309 
дизпаливо , зарплата )-86,08грн. 
10. Транспортні послуги вивіз сміття з парків (МАЗ 5549 ЮМЗ дизпаливо , 
зарплата)-1266,91грн. 
11. Копання канав вивіз обочини МАЗ 5549 ЮМЗ дизпаливо , зарплата)-
4032,00грн. 
 

РУНГУРИ 
 

1.Оплата за вуличне освітлення -350,13грн. 
2. Транспортні послуги завіз ДП для робіт з благоустрою (ГАЗ 3309 дизпаливо , 
зарплата )-79,75грн. 
3 Транспортні послуги збір ТПВ з урн та бюджетних установ (ГАЗ 3309 
дизпаливо, зарплата)-103,69грн. 
4.Дизпаливо для прогортання доріг від снігу -1530,00грн.. 
5.Утримання робочого благоустрою-3652,13грн. 

 
 

МАРКІВКА 
 

1.Оплата за вуличне освітлення -9317,16грн. 
2. Транспортні послуги заміна ламп вуличного освітлення -83,20грн. 
3.Транспортні послуги прогортання доріг від снігу ЮМЗ дизпаливо ,зарплата-
578,32грн. 
4.Транспортні послуги збір ТПВ з урн та бюджетних установ (ГАЗ 3309 
дизпаливо, зарплата)-103,69грн. 
5.Дизпаливо для прогортання доріг від снігу -680,00грн. 
6.Матеріали вуличного освітлення (лампочки)-300,00грн. 
7.Перепрограмування ліч.вул.освітлення-1833,50грн. 

 
 

СОПІВ 
1.Оплата за вуличне освітлення -19199,56грн. 



2.Транспортні послуги заміна ламп вуличного освітлення -753,48грн. 
3.Транспортні послуги завіз ДП для робіт з благоустрою (ГАЗ 3309 дизпаливо , 
зарплата )-48,25грн. 
4. Дизпаливо для прогортання доріг від снігу -1020,00грн. 
5. Матеріали вуличного освітлення-2208,00грн. 

 

КНЯЖДВІР 
1.Оплата за вуличне освітлення -3499,89грн. 
2.Транспортні послуги зняття показників вуличного освітлення(ГАЗ 3309 
дизпаливо, зарплата) -104,43грн. 
3.Утримання робочого по благоустрою -3904,00грн. 
4. Транспортні послуги завіз ДП для робіт з благоустрою (ГАЗ 3309 дизпаливо , 
зарплата )-73,42грн. 
5.Транспортні послуги збір ТПВ з урн та бюджетних установ (ГАЗ 3309 
дизпаливо, зарплата)-103,69грн. 
6.Дизпаливо для прогортання доріг від снігу -1530,00грн. 
7.Матеріали вуличного освітлення-1128,00грн. 
 

КИЙДАНЦІ 
1.Оплата за вуличне освітлення -1241,98грн. 
2. Транспортні послуги зняття показників вуличного освітлення( ГАЗ 
3309дизпаливо ,зарплата) -104,41грн. 
3.Транспортні послуги заміна ламп вуличного освітлення (ГАЗ 3309 дизпаливо 
, зарплата)-426,70грн. 
4.Транспортні послуги завіз ДП для робіт з благоустрою (ГАЗ 3309 дизпаливо , 
зарплата )-60,76грн. 
5.Транспортні послуги збір ТПВ з урн та бюджетних установ (ГАЗ 3309 
дизпаливо, зарплата)-103,69грн. 
6.Дизпаливо для прогортання доріг від снігу -1020,00грн. 
7.Транспортні послуги вивіз сміття з цвинтаря (ГАЗ 3309 дизпаливо , зарплата)-
355,65грн. 

 

МОЛОДЯТИН 
1. Транспортні послуги збір ТПВ з урн та бюджетних установ (ГАЗ 3309 
дизпаливо, зарплата)-103,69грн. 
2. Дизпаливо -340,00грн. 
 

СЛОБОДА 
1.Транспортні послуги збір ТПВ з урн та бюджетних установ (ГАЗ 3309 
дизпаливо, зарплата)-103,69грн. 


