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N з/п цiль державноi полiтпки
l Пйвищення можливосгей жтловою фнлу, угримання йоm в належному cTaHi, забеспечення йоm надiйностi та безпечноi експлуатацii, покращенпя }тов проювання мешканцiв мigга

JYs з/п Завдення

l ремонт неочхомого майна - обскгiв комlяальноi власносгi. ЗбеDеження майна гDомади.
2 Ремонт 7китлових бчдпнкiв. Розвиток балатоповехових бчдипкiв. зменшення Dчйнчвання
з розообка технiчноi докчментацii за обспами комунальноi macHocTi. пiдтвеDдження пDzlва ыасностi гтомади.
4 3абезпечення дiяльностi транзитною мiстечка, сприяння пЕюживанню тимчасово-перемiщеник осiб.

9. Напрямкн викорнстання бюджетних коштiв:

Л! Уп Напрямкп впкористrння бюдltgтннх коштiв Загальнпй фопл Спечiальший фонл Усього

l z 3 4 5
l Послупr з оцiнкн тешiчного стану та встановJIення причин лефрмаuii жrтлових булинкiв l00 000,00 0,00 l00 000,00

2 Послуги з первпнноi iнвентарiзачii 25 000,00 0,00 25 000,00

з
Фiнансування MicbKoi комплексноi Програми сприяння ефпивному розвитку багатоквартирних булинкiв у MicTi
Нiкополь на 20l8-2023 рокн

4 700 000,00 2 803 000,00 7 503 000,00

4 Оплата комlна.гlьних поспlг по вiльним об €кам ком)п&lьноi ыlасностi (обыryтовування будинкiв) ( ICI 'i!DIOI") 50 000,00 0,00 50 000,00

5 Часткове покриmя витрат на комунальнi послуги транзитного мiсгечка (олержувач КП МЖТI) l 050 000,00 0,00 l 050 000,00

6 Поточний ремонт модульною мiстечка за адрсою: вул. Кяжа 99 300 000,00 0,00 300 000,00

на яких



7 Поточний ремонт житлових примiщень комунальноi шacHocTi (олержувач коштiв КП "MЖTl") 50 000,00 0,00 50 000,00

Усього 6 275 0о0.0о 2 8оз 00о.Oо 9 078 шO.ш

l0. цiльовшх програм, якi виконуються у складi бюджетноi програми

Найменування MicueBoV регiональноi проФами Зmьний фнл спецiальний фонд Усього

l 2 з 4

Програма рзвитку блаmустрою та iнфраструкryри м.Нiкополь на 2020-2022 рокп l 575 000,00 0,00 l 575 000,00

Програма сприяння ефепивному розвитку багатоквартирних булинкiв у мiсгi Нiкополь на 20l8-202З РОки 4 700 000,00 2 803 000,00 7 503 000,00

Усього 6 275 0о0,0о 2 803 fiю,(ю 9 078 шю,00

1 1. Результатпвпi покдзнпкп

Ns Уп показники Олиничя вимiру .Щжерло iнформачii Зага.ltьний фон.а Спешiаlьпий фонл Усього

l 2 з 4 5 6 7

l Послуги з оцiнкн технiчного стану та встановлення причицдqформацiТжптловпх бчдиrrкiв ! 00 000.00 0.0о l оо ооо.оо

запраm
Кйькiсть житлових бyдинкiв, що потруб}rоть встilновJIення причин дефор]цqц]Ц од, звiтнimь кп IVDKTI | 1,7 0 ll7
проdvсmу
кiпькiсть житлових бчлинкiв rrro заплшовшi ло огляп з встаноыIення пDичин дефоDмацii од, звiтнiсть кП N{жТI 2 0 2

еthеtплвtrлс:mi

СеDедня ваDтiсгь оглядч грн Dозпахчнкова 50 000.00 0 50 о00 00

якоспi
Питома вага житлових будинiкв, якi планусгься оглянуги, до тцх-ЕцLц9Iр9Ф!qIц!!д!ду о/о х 1.7l 0 l7,|

2 Пос.пчги r пеппиявоr iHBpHTяniзarril 25 00о.00 0_0{) 2ý ооо-оо
запDаm
кiлькimь обсmiв- шо потDебчють пlюведення пеDвинноi iнвентаDизацii ол звiтнimь УБI та КГ l54 0 7,10

пооdvкmч
кiлькiсть обепiв_ шо зшлшовшо ло пеDвинноi iнвентаDизiллii ол звiтнiсть УБI та КГ 71 0 7l
еdлекпuвносmi
сеreлня ваmimь пmвелення пmлчm з пеовйнноi iнвентаDизацii одного обскгу mH DозDжчнкова 350.00 0 350_00

якоспi
питома вага кiлькiсгь обеmiв. шо заплzlноваffо до пеDвинноi iнвентаDизацii. до тих. що потреб},ють ii проведення о/" х 46 0 46

3
Фiнансуванпя MicbKo[ комплексноI Програмп спрняння ефектквному розвнткт багатоквартшрншх будинкiв у
Micтi Цiкополь на 20l&2023 роки

4 7ш 0ш,Oо 2 803 fiю,(ю 7 503 0ш,ш

запраm
кiлькiсть бчдинкiв. що поmебrrоть Dемонтy од. 1B|THlmb чФанов 25з 0 25з
Кiлькiсть будинкiв ОСББ, що потребують проведення капiтального ремонту од. звiтнiсть УБI та КГ 0 5 5

ппоt\vкпч

Кiлькiсгь бчдинкiв, що планусться до пOточного ремонту ол звlтнlmь чmшов 75 0 75

Кйькiсгь будинкiв ОСББ, в яких заплановiшо проведення капiтальнощl ремонтч од. звiтнimь УБI та КГ 0 5 0

ефекпuвчоспi
Середня ваотiсгь поточного ремонту одного житлового баmтоповерхового будпнку mв Dозоцчнкова 62 666.67 0 62 666 67

СеDедня ваtrгiсть калiтальноm ремонту одноm житловоm будинку ОСББ грн mзDачнкова 0_00 560 600.00 560 600 00

якосmi

Питома вага кiлькостi будинкiв, якi запланованi до поточного ремонry до кiлькостi будинкiв, якi пmребуЮть РемОнТу % х 30 0 30

Питома вага кйькоgгi будинкЬ ОСББ, якi заплаяоваяi до капiта.llьного [Емонту до KйbKocTi булинкiв, жi потрбlтоть
кшiтмьного Dемонту

о^ х 0 l00 l00

4
Оплатr комунальних п(кJIуг по вiльнцм об ектам копуtlальноI мiсностi (обслуговування булинкiв) ( КП
,,MжTI,,) 50 шю,(ю 0,(ю 50 0ш,ш

заmраm
Кйькiсть квадDатних мgгрiв вiльних обсmiв що пmребують оплати комунiшьЕих посJц/г кв, м звiтнiсть Кп lvDI(ТI I 54з,2l 0 l 543.2l
пооdvкпу



их кв,м звiтнiсть кП МЖТI l 543,21 0 l 54з.2 l

0 70

l00
Питома вага вартосгi вiдшкодовших коммYншьних послYг до наDахованих х 0 l005 Часткове на кп l 050 0(ю,(ю 0,(ю l 050 0о0,(ю

осiб звiтнiсть кп МжтI 456 0 456

осiб звiтнigгь Кп Мжтt l78 0 l78

на
розрахункова 5 898.88 0 5 898,88

0 I006 Поточний ремонт модульного мiсгечка за адресою: вул. Княжа 99 30о fiю,(ю 0,ш зш fiю,Oо

Кйькiсгь од звiтнiсть КП МЖТI l 0 lкiлькiсть кв.м звiтнiсгь КП МЖТI l 586,25 0,00 l 58б_25

заплановаяi од звiтнiсть КП МЖТI l 0 lпоточного кв,м звiтнiсгь КП МЖТI l 58б.25 0,00 l 586,25

l гDн розD:Lхчнкова 300 000,00 0 300 000,00
грн Dозр;Lхчн кова l89,1з 0 l 89.1 зякосmi

Питома вала кiлькоmi модульних мiстечок, на якпх шIанустюя прведення рмонry до кiлькосгi модульних мiсгечок,
яких % х l00 0 l00

Пггома вага кiлькосгi кв.м., якi залланошi до почочноm до кЙькосfi кв.м., якi погЁбуrсrrь % х l00 0 l00

7 Поточнrй ремонт жнтловЕх примiщень комуналькоi macHocTi (одержувач коштiв кп ,,мжтI,,)
50 шю,(ю 0,ш 50fiю,(ю

il
од 3 0 JзаIтнlmь кп мжтI

ремонтукiлькiсть пDимiщень комунальнот шасностi . якi запланованi до пmочного од звiтнiсть КП МЖТI J 0 з

якоспi

на яких
ваmПитома кшькосп якихнапримiщень власностi,комwальноl прведенняплаllусться до кiлькостiремонry

% х 0 l00
Керiвник ycTaHoBl| гоJIовшого розпорядншке
бюджетшшх коштiв/заступ ник ксрiвппка устsшовп

(пЬхс)
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