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1

Капітальний ремонт 

вуличного освітлення с. 

Новоподільське Софіївського 

району Дніпропетровської 

області

2019-2019 1 од 152,234 152,234 152,234 142,96200 9,272
комунальна 

власність

Дніпропетровська філія 

Інституту 

"НДІПРОЕКТРЕКОНСТР

УКЦІЯ", 

звіт №1532/е/19 від 27 

червня 2019 року

Проектно-

коштористана 

документація 

затверджена 

рішенням сесії 

Вакулівської сільської 

ради  №1311-27/VII 

від 05.07.2019 року

5.7  Капітальний ремонт вуличного 

освітлення с. Новоподільське 

Софіївського району Дніпропетровської 

області

План затверджено рішенням Вакулівської 

сільської ради №526-17/VII від 15.12.2017 

року

2

"Капітальний ремонт 

Мар'ївського сільського клубу 

Вакулівської сільської ради 

Софіївського району 

Дніпропетровської області" за 

адресою: Дніпропетровська 

область, Софіївський район, с. 

Мар'ївка, вул.Гагаріна,16 

(Корегування)

2018-2019 1 од 3 786,422 2 174,171 1 924,802 1918,46900 6,333
комунальна 

власність

ДП "ДПІ 

"КРИВБАСПРОЕКТ",

звіт №05-009-18-П від 01 

червня 2018 року

Проектно-

коштористана 

документація 

затверджена 

рішенням 

виконавчого комітету 

Вакулівської сільської 

ради №3 від 

16.10.2019 року

8.6. Капітальний ремонт Мар'ївського 

сільського клубу Вакулівської сільської 

ради Софіївського району 

Дніпропетровської області

План затверджено рішенням Вакулівської 

сільської ради №526-17/VII від 15.12.2017 

року

3

Капітальний ремонт  

вуличного освітлення по КТП-

301, КТП-304 та КТП-305 

с.Вакулове  Софіївського 

району Дніпропетровської 

області

2019 1 од 182,280 182,280 182,28000 182,28000
комунальна 

власність

Дніпропетровська філія 

Інституту 

"НДІПРОЕКТРЕКОНСТР

УКЦІЯ"

звіт №2907/е/19 від 

25.11.2019 року

Проектно-

коштористана 

документація буде 

затверджена 

рішенням 

виконавчого комітету 

Вакулівської сільської 

ради №55 від 

26.11.2019 року

5.17 Капітальний ремонт  вуличного 

освітлення по КТП-301, КТП-304 та КТП-

305 с.Вакулове  Софіївського району 

Дніпропетровської області

План затверджено рішенням Вакулівської 

сільської ради №526-17/VII від 15.12.2017 

року

4

Капітальний ремонт  

вуличного освітлення по КТП-

319 та КТП-349 с.Мар’ївка  

Софіївського району 

Дніпропетровської області

2019 1 од 67,089 67,089 67,08900 67,08900
комунальна 

власність

Дніпропетровська філія 

Інституту 

"НДІПРОЕКТРЕКОНСТР

УКЦІЯ"

звіт №2906/е/19 від 

25.11.2019 року

Проектно-

коштористана 

документація буде 

затверджена 

рішенням 

виконавчого комітету 

Вакулівської сільської 

ради №54 від 

26.11.2019 року

5.18 Капітальний ремонт  вуличного 

освітлення по КТП-319 та КТП-349 

с.Мар’ївка  Софіївського району 

Дніпропетровської області 

План затверджено рішенням Вакулівської 

сільської ради №526-17/VII від 15.12.2017 

року

А.А. Шевцов

Виконавець Сосонко О.Г. 0971341199

Номер і назва завдання з плану соціально-

економічного розвитку об’єднаної 

територіальної громади (із зазначенням 

дати прийняття та номеру рішення ради 

про схвалення такого плану), якому 

відповідає проект 

в тому числі за рахунок:

усього
залишок на 

01.01.2019

інших 

джерел 

фінансув

ання

Форма власності
найменування експертної 

організації, дата, 

№ експертизи

нормативний акт 

щодо затвердження 

проекту будівництва 

(ким і коли 

затверджено, № акта)

Перелік 

Заповнюється для проектів будівництва
Кошторисна вартість об’єкта, 

тис. гривень

Примітка

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися 

коштів 

субвенції з 

державного 

бюджету 

коштів 

місцевого 

бюджету

Сільський голова

Додаток 1 

за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевомим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ 

у 2019 році по Вакулівській ОТГ Дніпропетровській області

№ 

п/п

Найменування інвестиційних 

проектів (згідно ПКД)

Період 

реалізації 

(рік початку і 

закінчення)

Результативність 

реалізації проекту 

(потужність 

відповідних 

одиниць)

Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень:

усього


