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MIC,ь,KA рАдА
VIIn СКJIИКАННЯ

рIшЕння
м.Нiкополь

Про внесеннJI змiн та доповнень до <Програми фiнансовоi пiдтримки комуяЕrльного
пiдприемства <Micbкe паркове господарство> Нiкопольськоi MicbKoi рали на 2021 piK>,

затвердивши fi у новiй редакцii

Розглянувши пропозицii управлiння благоустрою, iнфраструктури та
комун€lльного господарства Нiкопольськоi мiсъкоi ради, Ь метою забезпечення
стабiлъностi роботи комун€lльного пiдприемства для здiйсненшI своеi поточноi
дiяльностi i наданшI якiсних посJrуг, керуючись статтею 26 Закону УкраiЪи
<Про мiсцеве самоврядування в Украiнi>, Нiкопольська MicbKa рада
ВИРIШIИЛА:

1. Внести змiни та доповнення до <Програми фiнансовоТ пiдтримки
комунаJIъного пiдприемства <MicbKe паркове господарство) Нiкопольськоi
мiськоi ради на2021 рiю>, затвердивши il у новiй редакцii, що дода€тъся.

2. Вiдповiдальнiсть за дотримання положень <Програми фiнансовоi
пiдтримки комунаJIьного пiдприемства <<MicbKe паркове господарство)
Нiкопольськоi MicbKoi ради на 202| piK> покласти на директора комун€Lльного

пiдприемства <Мiсъке паркове господарство) НiкопольськоТ мiсъкоi ради
Бондаренко С.В.

3. Управлiнню економiки, фiнансiв та мiського бюджеry (,Щавидко) внести
вiдповiднi змiни до розподiлу видаткiв бюджеry MicTa на 2021 piK.

4. Контроль за виконаннrIм цього рiшення покJIасти на постiйну комiсiю
MicbKoi ради з питань мiсъцgц9_1тц9дарства та енергозбереження (Гришин).

мiсъкий голова Олександр САЮК
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Програма фiнансовоi пiдтримки
ко мунал ь ного пiдпр иемства <<MicbKe п ар ко ве господа рство>>

Нiкопольськоi MicbKoi ради на 202t рiю>

(нова редакцiя)

ъ a

ЗАТВЕРД}КЕНО
Рiшення Нiкопольськоi MicbKoT ради
вtд Jо.О?.ё2афltэ #} -/О/Й

Нiкополь
202l р.
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пАспорт
програми фiнансовоi пiдтримки комунального пiдприсмства <<Micbke

паркове господарство>> Нiкопольськоi MicbKoT ради
на 202| рiю>

1 Назва програми Програма фiнансовоТ пiдтримки комунаJIьного
пiдприсмства <Micbкe паркове господарство)
Нiкопольськоi мiськоi ради на2021 piK

2 визначення
проблеми, на

розв'язання якоi
спрямована
Програма

Забезпечення наJIежного санiтарного стану MicTa

утримання паркiв, cKBepiB тощо; покiс трави на
мiських територiях, пустирях, тощо; покiс трави на

територiТ кладовищ; покiс трави на дитячих
майданчиках; caHiTapнa очистка вiдкритого лотку на

масивi Новопавлiвка та по вул. Г.Чорнобиля;
лiквiдацiя стихiйних звалищ; прибирання мiсць
проведення державних та мiських свят та заходiв,

центрапьноI алеТ, тощо;утримання кладовищ в

чистотi, в т.ч. закритих; знос та обрiзка дерев;
обслуговування громадських вбира_пень у cKBepi

Молодiжний, cKBepi Незалежностi та по вулицi

.Щобролюбова клуб <Оберiu; придбання KBiTiB для
озеленення MicTa; заходи лiкування дерев у парках,

скверах; поточний ремонт окремих елементiв
благоустрою в парках, скверах, тощо; поточний

ремонт памОятникiв MicTa; утримання мiських

фонтанiв в чистотi, технiчне обслуговування та

поточний ремонт мiських фонтанiв, утримання
мiських д г в чистотl

aJ Iнiцiатор
розроблення
Програми

Управлiння благоустрою, iнфраструктури
та комунаJIьного господарства НiкопольськоТ MicbKoi

4 Розробник
Програми

КП KMicbKe паркове господарство) НМР

5 Вiдповiдальнi
виконавцi Програми

КП <Micbкe паркове господарство) НМР

6 Спiввиконавцi
Програми

Управлiння благоустрою, iнфраструктури
та комуншIьного господарства Нiкопольськоi MicbKoi

1 Мета Програми Забезпечення н€шежного санiтарного стану MicTa:

утримання паркlв, cKBeplB тощо; покlс трави на
мiських територiях, пустирях, тощо; покiс трави на
територiТ кладовищ; покiс трави на дитячих
майданчиках; caHiTapнa очистка вiдкритого лотку на.
масивi Новопавлiвка та по вул.Г.Чорнобиля;
лiквiдацiя стихiйних зва_пищ; прибирання мiсць
проведення державних та мiських свят та заходiв,
центральноi алеi, тощо;утримання кладовищ в



чистотi, в т.ч. закритих; знос та обрiзка дерев;
придбання KBiTiB для озеленення MicTa; заходи
лiкування дерев у парках, скверах; поточний ремонт
окремих елементiв благоустрою в парках, скверах,
тощо; поточний ремонт пам'ятникiв MicTa,

утримання мiських фонтанiв в чистотi, технiчне
обслуговування та поточний ремонт мiських

lг в чистот1мlських

8 TepMiH реалiзацii
Програми

загальний обсяг

фiнансування,
всього (.рн.), в тому
числi:
коulmiв Micbkoeo
бюdжеm
кошmiв обласноzо

KoulmiB depacaBHozo
бю
коlаmlв шu,llм

9

Належний санiтарний стан MicTa: викошенl
карантинi трави на мiських територiях, пустирях,
тощо , на територiях кладовищ , на дитячих
майданчиках; обрiзанi та знесенi дерева на мiських
територiях та в парках i скверах MicTa згiдно
перелiкiв та aKTiB; лiквiдованi стихiйнi звалища;

придбанi для прикрашання MicTa квiти; освiтленi

лiхтарями парки i сквери; вiдремонтованi oKpeMi
-елементи благоустрою В парках, скверах; належне

| уrрrrа"ня пам'ятникiв MicTa, чисте узбiччя мiських

10 Очiкуванi
результати
виконання

мiського господарства та

ен
ради з

здiйснюс

HiKo

стlина

виконаннямазКо Про грамидинацlюор
инбння фраструкryрлагоустроюуправл1

мlсько11олъськопгоо госпоZLJIън дата рствакомун
вимта цlльоективнимаз ефконтрольради,

1ськом|яском1поштlвкотаннямиQ,викор
питань

ння

11 Контроль за
виконаннJIм

[. Загальнi положення

програма фiнансовот пiдтримки комунаJ]ьного пiдприемства kМicbke

паркове господарство)) НiкополiськоТ MicbKoT Ради на 2021 piк> розроблена'

вiдповiдно до вимог чинного законодавства,

КП KMicbKe паркове господарство) нмР с балансоутримувачем мlських

паркiв, cKBepiB, тощо. З метою Пiдrр"rп' в наJIежному caHiTapHoМy стан1

рр.

461 000,00

461 000,00



зелених зон мiсъких територiй комунаJIьним пiдприсмством проводяться

роботи з утримання паркiв, cKBepiB, тощо.
органом управлiння с управлiння благоустрою, iнфраструктури та

комун€Lльного господарства НiкопольськоТ MicbKoT ради.

II. Визначення проблеми та обrрунтування необхiдностi ii
розв'язання програмним методом

У зв'язку iз вiдсутнiстю доходу (прибуткУ) вiд господарськоi дiяльностi
пiдприсмство не може за власний рахунок здiйснювати придбання

обладнання, матерiалiв, паJIьного, iнвентарю, запасних частин для належного

утримання MicTa, а саме, паркiв, cKBepiB, мiських територiй, кладовищ,

пустирiв, лiквiдацiю стихiйних звалиш; виплачувати заробiтну плату

робiтникам та нарахування на неТ за данi послуги.
надання фiнансовоi пiдтримки комунаlrьному пiдприсмству на

виконання Програми надасть можливiсть забезпечити безперебiйну та ста-гIу

роботу пiдприсмства для пiдтримання MicTa в належному cTaHi. Фiнансова

пiдтримка буле здiйснюватися на поточнi видатки, пов'язанi з господарською

дiяльнiстю.

III. Мета Програми

метою Програми е створення умов, що сприятимуть забезпеченню

наJIежноГо станУ MicTa: а саме, паркiв, cKBepiB, мiських територiй, кJIадовищ,

пустирiв, лiквiдацiю стихiйних звапищ, тощо. Сприяння створенню належних

умоВ для здiйСненнЯ комунаJIЬним пiдприемство свосТ поточноi дiяльностi i
надання якiсних посJIуг споживачам MicTa, забезпечення стабiльностi роботи
комунаJIьного пiдприсмства, виконання зобов'язань з виплати заробiтноi
[лати працiвникам за наданi послуги, свосчасноТ та повноТ сплати податкiв до

бюджету.

IV. Обrрунтування шляхiв i засобiв розв'язання проблеми

На теперiшнiй час комун€Lльне пiдприсмство КП <MicbKe ПаркОВе

господарство)) НМР потребус фiнансовоi пiдтримки iз мiського бюджету длЯ
виконання заходiв по:

- наJIежному утриманню паркiв, cKBepiB, алей, а також кладовищ, у т.ч.

закритих в м. Нiкополь;
- викошування карантинних трав на мiських територiях, на пусТирях, На

територiях кладовищ та на дитячих майданчиках;
- знесення та обрiзка дерев та гiлля на мiських територiях , в парках i

- скверах MlcTa;
- поточного ремонту пам'ятникiв MicTa, та окремих

благоустрою в парках i скверах, тощо;
- на придбання KBiTiB для прикрашання та озеленення MicTa;

елементiв

- на лlкування та пlдживлення дерев у парках, скверах та на алеях;

t
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- на очистку вiдкритого лотку на масивi Новопавлiвка та по 5ул.. ГероТв

Чорнобиля;
- на лiквiдацiю стихiйних зва"пищ;
- обслуговування громадських вбиралень у cKBepi Молодiжний, cKBepi

Незалежностi та по вулицi Щобролюбова клуб <Оберiг>;
- утримання, технiчне обслуговування та поточний ремонт фонтанiв;
- утримання мiських дорiг в чистотi

V. Строки та етапи виконання Програми

Реалiзацiя програми планусться протягом 2021 року.

YI. Перелiк завдань i заходiв MicbKoi Програми

L{iльова фiнансова пiдтримка буле спрямована на виконання захОдiв

щодо забезпечення безперебiйноi та сталот роботи пiдприемства з утриманIuI
MicTa в належному cTaHi протягом 202I року, придбанню обладнання,

iнвентарю i iнших матерiалiв та оплати послуг (kpiM комунаJIьних) для
забезпечення надання даних послуг пiдприсмством та виконання зазначених

завдань. (fiодаток 1).

VII. Ресурсне забезпечення MicbKoi Програми

Фiнансове забезпечення Програми здiйснюсться за рахунок коштlв

мiсцевого бюджету (,Щолаток 2).

Головний розпорядник коштiв управлiння благоустрою,

iнфраструктури та комуНzUIьного господарства НiкопольськоТ мiськоI Ради.- 
одеРжувач коштiв - кП <MicbKe паркове господарство)) нмр.
розрахунок суми фiнансовоi пiдтримки кп <Micbke паркове

господарство) нмР Ha202l piK у Щодатку 3 та Щолатку 5.

VIII. Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здiйснюе головний розпорядник
iнфраструктури табюджетних коштiв управлiння благоустрою,

комунrLлЬного господарства НiкополъськоТ MicbKoT Ради.

IX. очiкуванi результати та показники виконання Програми

забезпечення стабiльноi роботи пiдприемства вiдповiдно до його

функцiонаJIьного призначення (.Щолаток 4),

Х. Звiтнiсть про хiд виконання Програми

звiтування про хiд виконання Програми вiдбува€ться щоквартапьно _iiо

7 числа мiсяця, що настас за звiтним перiодом до управлiння економiчноi

полiтики, фiнансового управлiння та у натураJ]ьних показниках до управлiння



благоустРоЮ, iнфраструктури та комун€Lпьного господарства

MicbKoT ради.
ПО закiнченню TepMiHy реалiзацii Програми розробник

результати вiдповiдно Додатку 6.

Начальник управлiння

Всеволод ЗIFI1IЕНКО

звiтус про ii

iнфраструктури та комунального
господарства Нiкопольськоi MicbKoi



Щодаток 1

до програми
(роздiл VI)

пЕрЕлIк
иlза

Очiкуваний
результат
виконання

за

OpicHToBHi обсяги фiнансування за роками
виконання, тис. грн.

202l

Строки
ви

Змiст
заходiв

Програми з

виконання
завдання

Назва напря
дiяльностi

(прiоритетнi
завдання)

6 7 8 9 10431

т.ч.

загальний
обсяг,

2246|,0

Щержавний
бюджет

Обласний
бюджет

Мiсцевий
бюджет

1.

пiдвищення
рiвня
благоустрою
MicTa

Головний
iнженер

1 .1.
Збереження
та
утримання
на
напежному
piBHi зелено[
зони MlcTa.

1. Забезпечення

функцiонува
н-ня
пiдприемств
а, установ та
органiзачiй,
що
виробляють,
виконують
таlабо
надають
житлово-
комунальнi
послуги
ктквк
|2|6020

,Ul

Вiдповi-
дальнi за

виконання
Всього

2 5
202lI

22461,0

2246|,0 2246I,0



5 6 7 83 4

загальний
обсяг, у т.ч. 2246I,0 22461,0

0,0 0,0
Щержавний

бюджет

0,0
обласний

бюджет 0,0

2246I,0

Всього по програмi:

Начальник управлiння благоустрою,
iнфраструктури та комунzlJIьного
господарства Нiкопольськоi мiськоi ради Всеволод ЗIНЧЕНКо

9 1021

Мiсцевий
бюджеШ{ 2246|,0



Щодаток 2

до програми
(роздiл VII)

Ресурсне забезпечення програми

Всього2021 piK

2246|,022461,0
ресурсlв

тис
всьогообсяг )( )

.Щержавний бюджет

бласнийо
бюджет 2246|,0

Всеволод ЗIНЧЕНКО

Начальника управлiння благоустрою,
iнфраструктури та комуна-пьного
господарства НiкопольськоТ MicbKoT ради

2246|,0
Кошти не бюджетних
джерел



Додаток 3

до програми
(розпiл YII)

розрахунок суми фiнансовоi пiдтримки комунального пlдприсмства
<<MicbKe паркове господарство>) Нiкопольськоi MicbKoi Ради на 2021 piK

N} п/п найменування
1 2 3

1 Доходи всьогоj 2246l 0

В т.ч
у с iB тоЩо 1 1500 01.1

|.2 Знос дерев 150 0

1.3 о iзка ев

Покiс ави на мlських l тоЩо
400 0

1 800 0|.4
1.5 Покiс трави на кладовищ з95 5

1.6 Покiс трави на майданчиках 495,5

|.7 CaHiTapHa очистка вiдкритого лотку по вул. Героi,в

Чорнобиля та масивi Новопавлiвка 280 0

1 в Лiквiдацiя стихiйних зваJIищ

1.9 прибирання мiсць проведення державних та мlських свят

та заходlв 300 0

1.10 Утримання кладовищ у чистотl, у т.ч закритих 900 0

1.11 п бання KBiTiB 1 160 0

1.12 лi ев п ск 300 0

1.1з Поточний ремонт окремих елемен TiB благоустрою в
2250 0

, 250,0I.|4 Поточний онт пам ятникlв мlста

1.15 у имання ень 1з00,0

1.16 у мlсъких онтанlв 180 0

|.|7 технiчне об онтанlв 200 0

1.18 Поточний онт ,анlв 250 0

1.19 у имання в чистот1 100 0

1 Ви ати всього
в т.ч.

2.t загальний нд: 2246L 0

2.1.1 бimна плаmа 9 6

2.1.2 ня на rul 215 3

2.1.3 lальнl в 100 6
2|02,з2.|.3.| Паливно-мастильн1 ма и

Посипний 2з,з
2.|.з.2 laII

2.|.з.з Полив KBi 593 Jев

2.|.3.4 Поточний емонт технlки бз2 6

2.t.3.5 Ко 408 i

2.1,.з.6 обслуговування
779 0

MoTolH

2.\.з.7 забезпечення икiв спецодягом та спецвз

2.1.3.8 забезпечення п ментом 49 9

тис. грц.

250,0

Витратнi матерiали на ремонт та

2246|,0

з55,0



) 3

2.1,.з.9 п 443,0

2.1.3.10 Придбання KBiTiB 1160,0

1t Лiкування дерев у парках, скверах 300,0

2.t.з.|2 Послуги з поточного ремонту окремих
благоустрою в парках, скверах, тощо

2250,0

2.|.з.в Поточний пам' 2|0,6

2.|.з.14 п системи GPSM
150,02.1.3.15 Послуги з ремонту го маина

2.|.з.\6 Б дiвельнi маина 250,0

2.|.з.I7 Послуги з tIоточного ремонту фонтанiв 125,0

2.1.3.18 Матерiали для утримання, обслуговування та ремонту
онтанlв

297 0

2.1.4 Iншi о 263,7

2.t.4.| Технiчне обслryговування 6,4

2.|.4.2 4,4

2.|.4.3 Iншi витрати 202,9

2.|.4.4 технlки 50,0

2.1.5 Сплаmа 9б,8

2.|.5.I Податок на 96,8

2.1.6 Прudбання d о Bzo сmр о ко в о zo кор uсmу в ання 60,0

Началъник управлiння благоустрою,

Всеволод ЗIrгшнко

1

2з,5

Страхування трансповту

,)



Додаток 4

до програми
(роздiл IX)

показники оцiнки ефекгивностi виконання програми

Напрямок Види робiт Пiдвиди робiт Од.вим К-сть

1 2 3 4 5

Пiдмiтання територii з 100 м2 2992,489

Пiдмiтання територiТ з улосконапеним
по

100 м2 6|99

Прибирання газонiв вiд листя, хмизу,
смiття

100 м2 l54з4,6

п смlття з 1 урна 40000

Обрiзування не колючих одиночних
понад 1 м

100купдiв 202

в евв 100дерев 25,5

Прополювання та розпушування
сто ок та канавок

100м2 4,5

Полив зелених насаджень з1 шлангу
полива_пьного

м3 9500

Садiння однолiтнiх квiтникiв при

густотi насаджання 1,6 тис.шт KBiTiB 100м2 148,11

Садiння багатолiтнiх квiтникiв при

rycToTi насаджання 1,6 тис.шт KBiTiB

на 100 м2
100м2 86,52

Утримання паркiв, cKBepiB,

тощозабезпечення
наJIежного
санiтарного стану
MicTa



Iз24,46100м2Посипання покриття тротуарlв
iалом

|з24,46100м2
Очищення TpoTyapiB вiд cHiry вручну
при товщинi снiгового покрову до
0 5м

5001тсмlттян
т 500смlття 10 кмп

100 м2 8120
В икошування суцiльнлг< газонiв

ручними газонокосарками з

бенз иновим

15080100 м2
комбiнованих газонiв

ручними гfflонокосарками з

бензиновим двигуном

Виколлування

100 м2 241,I5Викошування газонних
ми ножицями

борлюрiв

100 м2 2з200Згрiбання скошеноi трави вручну
пlсля гЕlзоно

501тнавантаження смiття
50тсмiття до 10 км

Утримання паркiв, cKBepiB,

тоЩо

1331 деревоЗрiзання гiлок дерев в мiських умовах
з автогiдропiдiймача з. пiдгоryванням
для

5зз10деревВидалення сухих сучкlв на деревах
дiаметром стовбура бiльше 320 мм з

автовишки
240м3Подрiбнення гiлок рубальною

машиною
маш.год. 45,6Подрiбнювач гiлок

Обрiзка дерев



Трактор МТЗ - 82 на пневмоколiсному
ходу, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.]

маш.год. 1 2 1 1 1

Мiнi-навантажувач Bobcat маш.год. 49,9

Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 17

м на базi автомобiля ЗIл
маш.год. 201l,9

Бензопила Stihl маш.год. 24 1 )7

Знос дерев

Знос дерев в мiських умовах з
автогiдропiдiймача iз завантажен ням
в транспортний засiб, дiаметр
стовбуру дерева понад 500 мм

дерево 100

Подрiбнення гiлок рубальною
машиною транспортний засiб,
дiаметр стовбуру дерева понад 500
мм

м3
деревини

56

Подрiбнювач гiлок маш.год |0,64

Трактор МТЗ - 82 на
пневмоколiсному ходу, потужнiсть 59
кВт [80 к.с.]

маш.год. з4,6

Мiнi-навантажувач Bobcat маш.год 13,68

Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому
17 м на базi автомобiля ЗIЛ

маш.год. 81

Бензопила Stihl маш.год 90,з2

Покiс трави на мiських
територiях, пустирях, тощо

Викошування комбiнованих газонiв

ручними газонокосарками з

бензиновим двигуном

100 м2 16990

Мотокоса Stihl FS 450 маш.год. 8664,9

Перевезення смiтгя до 10 км т 65



км 79"7Технiчний огляд

100 кг 6Прибирання KaMeHiB, гiлок, лому при

t09,2tOM
Прочищання вiдкритого лотку вiд
грязi та нанесеного гранту вручну за

лопат

t70,507

Очищення водовiдвiдних
залiзобетонних лоткiв iз
завантаженням rрунту на
транспортний засiб при ширинi лотка

до0 5м
т 10навантаження смiття

10т

26,,71кмПеремiщення робiтникiв на автобусi
17 рутА знг

маш. год.Трактор МТЗ 82 з встановленим
пЕ 08навiсним

маш. год 2 403с 17 РУТА ЗНГ
90,36маш. год.мтз-80

CaHiTapHa очистка
вiдкритого лотку по вул. Г
ЧорнобиJuI та масивi
новопавлiвка

0 44100тсмlття в

100т
Навантаження смiття екскаваторами
на автомобiлi-самоскиди, MicTKicTb
ковша 0,25 мЗ

маш.год

т 525
1т 4з 8

525тення смiггя до 10 км

\.

лотку

10м

Послуги полiгону

9з

Лiквiдацiя стихiйних звrtлищ

5,з

Трактор МТЗ 82 з
пЕ 08наR-Iснр

105

Послуги полiгону
Навантаження смiття вручну



з]з5,8100 м2
Викошування комбiнованих газон

ручними газонокосарками з

1в

бензиновим
т |4навантаження смlття

I4тення смiття до 10 кмп
1 905маш-годМотокоса Stihl FS 450

Покiс трави на територiТ
кладовищ

4685100 м2
Викошування комбiнованих газонlв

ручними газонокосарками з

бензиновим ном
18т
18тсмiтгя до 10 км

маш-год 2з90Мотокоса Stihl FS 450

Покiс трави на дитячих
майданчикiв

100 м2 404]'

100т 0,,64смlття в из

зб1кмПеремiщення робiтникiв на автобусi
17 рутА знг

100 т 4,2
Навантаження смiття екскаваторами
на автомобiлi-самоскиди, MicTKicTb

ковша екскава 0,25 мЗ

7482 з встановленим
навiсним обладнанням ПЕ 08
Трактор

420т
641т
420тсмiття до 10 юд

Утримання кладовищ в

чистот1

100 м2

100 м2 876 I20з

Прибирання мiсць
проведення державних та
мlських свят та заходlв

навантаження смiття
Перевезення

Очищення покриття вiд сухого смiття

маш.год

навантаження смiтгя
Перевезення

6|9,17]lзПiдмiтання територii з улосконzLпеним
покриттям
Очищення покриття вiд пилу та сухого



смlття вручну.
1 урна 400Прибирання смiття з урн

т 59Посrryги полiгону

130
Посипання покриття TpoTyapiB
протиожеледним матерiалом вручну

100 м2

100 м2 13
Очищення TpoTyapiB вiд cHiry вручну
при товщинi снiгового покрову до
0,25м

1т 59Навантаження смiття вручну
т 59Перевезення смiття до 10 rспц

100м2 61,5
Улашryвання дорожнiх корит
напiвкоритного профiлю вручну,
глибина корита до 250 мм
Улаштування пiдстильних та
вирiвнювапьних шарiв основи з
пiщано-гравiйноТ сум iшi, жорстви

100м3 2,3

Улаштування покриттiв з дрiбно
розмiрних фiryрних елементiв
мощення ГФЭМl

100м2 46,8

мЗ 2з],8Пiсок природний, рядовий

т 25,5
Портландцемент зага-ll.ьно

будiвельного призначення
бездобавковий, марка 400
Копання ям вручну глибиною до 1,5 м

.?
пlд оудlвельн1 конструкцl1, група
грунry 2

100 м3 0,0з2

Укладання бетонноI сумiшi в
конструкцiТ баддями: колони i стояки

100 м3 0,032

Поточний ремонт окремих
елементiв благоустрою в

IIарках, скверах, тощо



l

рам при найменшiй cTopoHi
п до 300 мм

м3 з,248
Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас
бетону В 15 ГN4200], крупнiuгь
заповнювача бiльше 40 rлцм

2,|т
Установлення арматурних ciToK i
KapKaciB вручну, маса елемента понад
50 кгдо 100 кг

шт 15Лавка п кова

опора 19Установлення опор з метаJIевих
вагою

труб
0 1т

3,1мЗ
Сумirпi бетоннi готовi важкi, клас
бетону В15 ГI\4200], крупнiсть

вача 1 0 20 ммбiльшевнюзапо

19штЛiхтар парковий декоративний в

комплект1 з1 свlтильником

1000м 0,0634

Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною
iзоляцiсю з алюмiнiевими жилами з

несучим тросом, марка АВВГ, число
4х4 мм2жил та п

2,з100м2

Ремонт штукатурки гладких фасадiв
по каменю та бетону з землi та

риштувань цементно-вапняним
розчином, площа до 20 м2, товщина

20 мм

2,9100м2
Шпаклювання простих фасадiв пiд

фарбування перхлорвiнiловими
MlcTa бами з землi та

Поточний ремонт папц'ятникiв



,f

2,9100м2

Фарбування перхлорвiнiловими

фарбами по пiдготовленiй поверхнi
простих фасадiв за 1 раз з землi та

100м2 0,44
УлаштуваннrI покриттiв з дрiбно
розмiрних фiryрних елементiв
мощення Фэ

м2 з7,5Очищення металевих конструкuiй вiл
мет€Lпевими тками

з,4100м2

Фарбування олiйними сумiшами за 1

раз ранiше пофарбованих мет€Lпевих

поверхонь площею бiльше 5 м2 [KpiM
по влl

0,44100м2Облицювання схiдцiв гранiтними
плитами

100м3 0,115нвання

70вирiбРозбирання лiтер накладних висотою
250 мм

70вирiбУлаштування гiпсових
висотою до 250 мм

лiтер

1т 19навантаження смlття
т 19

4з7,05100 м2В икошування комбiнованих газон lB

100 м2 17 4з,|4
H€UIBHocTl коJIючок

кгlло хвойних,зрlзаних

16,98100деревсл1
70,1в100 м2Вирiзання кущiв на

Утримання паркiв, cKBepiB,

тоЩо

цементного

накладних

листяних



a

l
100 м2 |74з,I4

п везення тникlв сами 1 година 67

Пресувальний смiттсвоз KGB-1 20
КоБАJIЬТ на шасi FоТоN DAIMLER маш.год 67

Обслуговування
громадських вбирагIень у
cKBepi Молодiжний, cKBepi

, Незалежностi та по вулишi

Щобролюбова клуб <Оберiг>

Прибирання смiття з урн 1 урна 10400

Прибирання туалетiв загального
користування

10 м2 7704,1з8

Перемiщення робiтникiв на автобусi 1км 1 9 1

Утримання мiських фонтанiв одиниць 6

Технiчне обслуговування
фонтанiв

одиниць 6

Поточний ремонт фонтанiв одиниць 6

Оренда технiки (авто
пiдiймач, 1,1 тис. грн / день)

Mic. J

Встановлення супутникових
систем спостереження GPSM

Шт 7

Лiкування дерев у парках,
скверах

тис.грн 300,0

Придбання KBiTiB тис.грн 11б0,0

Придбання обладнання i
предметiв довго строкового
користування

тис.грн б0,0

Утримання дорiг в чистотi

Очищення проi'жджоТ частини дорiг
бiля бордюрiв вiд нанесеного грунту

м I2T95

Трактор МТЗ 82 з встановленим
навiсним обладнанням

Маш-год 54

Згрiбання i збирання трави i порослi



о

54Маш-годТрактор ХТЗ з встановленим навiсним
обладнанням

маш.год 74Пресувальний смiттсвоз KGB-1 20
КОБАЛЬТ на шасi F'QZON DAIMLER

6тПосrryги полiгону /Л

Всеволод ЗIНЧЕНКОРади

,
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Щодаток 5

до програми
(розлiл VII)

Використання коштiв комун€Lльним пiдприемством <MicbKe паркове

господарство) НiкопольськоТ MicbKoI ради на 2021 piK
Ти

ПримiткаЗатверджено на
2021 piKJrгs п/п

22461,0Щоходи всього1

22461,0Витрати всього,,

в т.ч

2246l,,0Загальний фонд:2.1

9806,62.|.2 Заробiтна плата

215,1,3Нарахування на заробiтну плату2.|.з

Використання ToBapiB i послуг:2.I.4

ээуоrоПридбання матерiалiв:2.I.4.1

2|02,зпмм

779,0Витратнi матерiали на ремонт та
обслуговування

556,6Поточний ремонт технiки
(з/частини)

2з,5Супутникова системи
спостереження GPSM

з55,0Спецодяг та спецвзуття

1 1б0,0квlти

2з,зПосипний 1aJi

49,9

250,0Будiвельнi матерiали

297,0
Матерiал и для утримання,
обслуговування та ремонту

oHTaHlB

37 42,,3Оплата послуг (KpiM
комунальних)2,|.4.2

з742,з

Полiгон, оренда технiки,
лiкування дерев, послуги з

поточного ремонту окремих
елементiв, пам'ятникiв, llослуги з

наJIьного майна

Найменування

мотоlнструменту

IHcTpyMeHT для працlвникlв



a

2.1.4.з Комунальнi платежi 1001,4

2.|.4.4 Iншi поточнi видатки 9б,8

2.|.4.5
Придбання обладнання i
предметiв довгострокового
користування

Началъник управлiння благоустрою,
iнфраструктури та комунuLльного
господарства НiкополъськоТ ВСеВОЛОД ЗIFILIЕНКО

60,0



a

,

,Щолаток б

до програми
(розпiл Х)

ЗАКJIЮЧНИЙ ЗВIТ,
про хiд виконання

програми фiнансовоi пiлгримки комунального пiдприемства <<MicbKe паркове господарство>> Нiкопольськоi
MicbKgi радп на 2021 piK>

виконання з i заходiв П

Завдання
Програми

Заходи
Програми

Вiлповi-
дальнr

за
виконання

TepMiH
виконання

заходу

Щжерела
фiнансування

Обсяг фiнансуванЕя з Програми, тис. грн.

заплановано
Програмою

затверджено
вrдповrдними
бюджетами

фаrсгично осво€но

Всього,
у т.ч.

у

роцi

у

роцl

у

Роцi

1 7 3 4 5 6
,7

8 9 l0 11

1.

Завдання,
визначене
Програмою

1.1.
Вiдповiдний
захiд,
lвизначении
|Проrрurоо

загальний
обсяг, у т.ч.

Мiсцевий
бюджет

1. ,Ut

Щержавний
бюджет

обласний
бюджет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Iншi
джерела

загальний
обсяго у т.ч.

!ержавний
бюджет

обласний
бюджет

Мiсцевий
бюджет

Всього за Програмою:

Iншi

,i}

,

м

Начальник управлiння благоустрою,
iнфраструктури та комун€Lпьного
господарства Нiкопольськоi MicbKoi ради Всеволод ЗIНЧЕНко


