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ЗАТВЕРДЖЕНО
Накдз / розпорядчий документ
Уп рав.гliння благочстрою. iнфDастпчкгчDи та комчнального
господарства нiкопольськоI MicbKoT Dlrди
(ЕеФ.м.мщщffiфФry)

наказ вц 0€ pd аr, м +9

IIАспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюлжету на 2020 piк

1. 1200000 у влlння
(кпквк мБ)

та ьного НiкопольськоТ MicbKoi 26136119
(код за

26136719

(найме8увння rcловною

2. l210000 Управлiння ю, iнфраструктури та комунального господарства НiкопольськоТ MicbKoT ради
(кпквк мБ) (найменування вiдповiдшьноrc виконавш)

Забезпечення функuiонування пiдприемств, установ та органцiзацiй, що виробляють, виконують та /або надають
,HI пос-лчги

(код за еДРПОУ)

3. 1216020 6020 0620 04207l00000
(кIIквкмБ) (ктIIквкмБ) (коквк)' (найменуцння бюджФноi програми) (код бюджsry)

п сп.цiмь{о.о фопду
dQ&!д_ýдддgддд_дд]дrд!ý- !ДlЗ!Д2J9 у mиу чfiФl t.шьпоФ фошу_ Д!ЦЗР,Ц, - lJg грr'.Еь

20,09,2017.1& 793 Gi змifuл)i накs МiнiФрфа фiшсi! Уsраiяи 26 с.рпш 20t4 Лq 836 'По дЕrкi пmнм шро!алrcпш проФшно - цлювоm мсюý сшадrяк fr впхояшм Mictjrsxx бЮЛ.йiв" (зi

нiюпФюьюi цiсьюi рад ,и 20, l2.2o 19 л9 ?o-s?/vl "про бюлGг мiФ нiюм !t 2020 pix' Gi змiн.м,); РiшФв Нiюфльсьюi Bicbюi родr вИ 26,06.2020 роry Л9 55{7MI "Про Ф.рД@ш

'Пр 1mФ,щ(евш Прr!шп фiяа.ФвоI пiдФиlкп юмrашьноrc лiд]рr.мgm. "Miclrc л.рюЕ мподiрф' Нiюшфьхоi шicbxoi рrдrr яt 2020 piKr,

5. Цлi д.р4..впоr лФlпrп, .t дФ..и.п{я .кпх спDrшоцt. р.шiIцir бфдrсrпоI fip..p.lr
N з/п цiль деDжавноi полiтики

l забезпечення

7. Мета бюджетноI програми - Забезпечення налеяtноТтr безпеоебiйноТ ооботи об'сктiв яситлово-комчнального господаоства

8. За

Л! з/п Завдання

l
2 Фiнансова
3 ПDоведення заходiв iз поводкення з безпритульними тваринами

9. Нrпрямкш вшкористяrrня бюджетнrrх коштiв:

Jl! з/п Напрямкш викорrrстання бюд:кетшпх коштiв Загальний фонд Спечiальний фонд Усього

l , J 4 5

l .Щоставка тiл до СМЕ l98 896,00 0,00 l98 896,00

2 Газопостачання пам'ятникiв (КП МЖП) l 50 000,00 0,00 l 50 000,00

т|п смЕ
побiт з обскгiв ra тепитппiй MicTa



3 Вiдшкодування витат на комунальнi послуги по вул. Лапинськ4 49 (КП'МЖТI") 45 000,00 0,00 45 000,00

4 Вiдшкодування витрат за спожиту на кладовищi волу (КП "Риryа.пьна слутсба) 30 000,00 0,00 30 000,00

5
Заходи, повязанi з вирiшенням питань з безприryльними тваринами (олертсувач

коштiв КП "Мiськавmдор-l ")
2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

6
Забезпечення функчiонування мереж зовнiшнього освiтлення (одержувач коштiв КП
"Мiськавтодор-1")

lз 950 000,00 0,00 lз 950 000,00

7
Фiнансування "Програми фiнансовоТ пiдтримки комунального пiдлрисмства "Мiськi
авюмобiльнi дороги- l " Нiкопольськоi MicbKoT ради на 2020 piK"

2 055 000,00 0,00 2 055 000,00

8
Фiнансування "Програми фiнансовоi пiдтримки комунчrльного пiдпри€мства "Мiське
паDкове господаDствоl| НiкопольськоТ MicbKoi пали на 2020 пiк"

l 69,7 4з6,79 0,00 | 69,7 4з6,79

Усього 20 126332,19 0.00 20 126 332.79
10. Перелiк регiонлльних цiльовшх програм, якi викокуються у скпадi бюджетноТ прогрrми

l l. Результатlлвнi показн ики бюдяtетноi п рогрrмп :

Найменування мiсцевоi7 регiональноТ програми Загальний фонд Спецiальний фонд Разом

l 2 J 4

Програма розвитку благоустрою та iнфрасгрукгури м.Нiкополь на 2020-2022 роки lб 373 896,00 0,00 1б з7з 896,00

Програма фiнансовоi пiдтримки комунalльноrо пiдприсмства "Мiськi автомобiльнi дороги-1" Нiкопольськоi MicbKoi ради на
2020 piK 2 055 000,00 0,00 2 055 000,00

Програма фiнансовоi пiдтримки комун:lльного пiлприсмства "MicbKe паркове господарgгво" Нiкопольськоi MicbKoi ради на
2020 piK l 69,1 4з6,79 0,00 | 697 4з6,79

Усього 20 |26 332.79 0.00

ЛЬ з/п показники Одиниця вшмiру !дерело iнформачii Загальний фонд Спецiальншй фонд Усього

l ,,
3 4 5 6 1

l Лостдвка тiл до СМЕ l98 896,00 0,00 198 896.00
заmрап
Кiлькiсть тiл, якi потребlrоть доставки доставка кошmDис 284 0 284
пооdvкmч
кiлькiсть тiл. якi заплановано до доставки лоставка кошторис 284 0 284
ефекmuвносmi
середнi витDати на l доставку гDн. DозDахчнкова 700.34 0 700,34
якоспi
пrrюма вага тiл, якi потребlrоть доставки до тiл, якi заплановано доставити о//о х l00 0 100

, Газопостачавня пам'ятникiв (кП мжТI) l50 000.00 0.00 l50 000.00
заmраm
кiлькigгь пDиDодного гчвч- шо поmебчсгься лля забезпечення пам'ятника кчб. м- Звiтнiсть кП'МжТI' l 5879,65 0,00 1 5879.б5
проdукmу
Кiлькiсть природного газу, що заплановано лгlя забезпечення пам'ятника куб. м. Звiтнiсть кП'МЖТI" l 5879.65 0.00 l 5879.65
ефекпuвносmi
середня вартiсгь l куб. м газч гDн. DозDахчнкова 9.44605 0 9,44605
якосmi
пlтюма вага природного гл}у, що потрсбусгься для забезпечення памятникiв до
запланованою обсму газу

% х 100 0 l00



3
Вiдшкодувания витрат на комунальнi послуги по вул. Лапинська,49 (КП
"мжтI")

45 000,00 0,00 45 000,00

заmраm
кiлькiсть мешканцiв, якi мож\rгь проживати по вул Лапинська 49 осiб Звiтнiсть КП'МжТ]" 20 0 20

пооdvкmч
кiлькiсть мешканrriв. якi заплановано до пDоживання осiб Звiтнiсть кП'МЖТI' |2 0 l2
ефекпtuвносtпi
Витрати на l особу за piK грн. з 750.00 0 3 750,00

якосtпi
пrюма вага кiлькостi мешканцiв, що можугь проживати по вул Лапинськ4 49, ло
запланованоТ до проживання кiлькостi мешканцiв

/о х 60 0 60

4 Вiдшкодування витрат за спожиry па кладовищi воду (КП "Риryальна служба) 30 000,00 0,00 30 000,00

заmDап

кiлькiсть м3 води, що потрiбно кJIадовищу м3
Звiтнiсть КП "Рlгryальна

служба"
3400 0 3400

пооdукmч

кiлькiсть м3 води, що заплановано до споживання м3
Звiтнiсгь КП "Рrryшrьна

слутсба"
2729 0 2729

ефекпuвносmi
середнi вrгDати за спожиту на к.падовищi воду 1 м3 гDн DохDalхчнкова l0,99 0 l0,99

якосmi

пиюма вага води, що потрiбна кJIадовищу, до запланованого обему /о х 80 0 80

5
Заходrr, повязанi з вирiшенням питань з безпритульвими твариндми
(одержувач коштiв КП "Мiськавтодор-lli)

2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

заmDаm

Кiлькiсть тварин, на яку розрlD(ований приryлок од
звiтнiсть КП

"Мiськавmдоо-l"
490 0 490

Кiлькiсть безпрrryльних тварин, що потребують стсрилiзачii од
звiтнiсть Кп

"Мiськавюдоп-1"
400 0 400

Кiлькiсть тварин, lцо потребують годування од
звiтнiсгь Кп

"Мiськавmдор-l'
0 400

Кiлькiсть тварин, що потребу,tоть лiкування од
звiтнiсгь Кп

"Мiськавmдоо-l"
l00 0 100

Кiлькiсть к.ltiюк, що потребують ремоtrry од
звiтнiсть Кп

"Мiськавmдор-l"
lз2 0 |з2

пооdvкtпу

од
звiтнiсть Кп

"Мiськавmдор_l"
250 n 250

Кiлькiсть безпритульних тварин, що плануються стсрилiзувати од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтолоп- l "
200 0 200

Кiлькiсть тварин, що заIlлановано прогодувати од
звiтнiсть Кп

"Мiськавюдор-l"
250 0 250

Кiлькiсть тварин, що заплановано лiкувати од
звiтнiсть Кп

"Мiськавmдоо-l "
l00 0 l00

Кiлькiсть клiюк, що заплановано до ремоrrry од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор- l "
lз2 0 |з2

ефекrпuвносmi

400

I

|Кiлькiсть 
тварин. шо перебувас у пр}rryлку



Середня вартiсгь l процедури gгерилiзацiТ грн. розDzжчнкова l 980.0 0 l980.0
еgрцня BapTicTb годування l тварини на piK гDн/Diк DозDахчнкова l440 0 |440
Середня BapTicTb лiкування l тварини на piK грrr/рiк DозDахчнкова l l384 0 l lз84
Середня BapTicTb ремонту однiсТ клiтки гDн розрахункова 800 800
якосmi
питома вага тварин, що перебувае у прlrryлку до максимальнот кiлькостi /о х 5l 0 5l
Кiлькiсгь безприryльних тварин, що потребус стсрилiзацii до кiлькостi тварин,
запланованих до стерилiзацiТ

% х 50 0 50

пrюма вага тварин, що заплановано прогодувати до загальноi потеби х бз 0 бз
пlлтома вага тварин, що заплановано лукувати до загальноi потреби /о х l00 0 l00
пlrюма вага клiток, якi заплановано вiдремонтувати до клiток, якi необхiдно
вiлоемонтчвати

/о х l00 0 l00

6
Забезпечення функчiонування мереж зовнitпнього освiтлення (одержувач
коштiв КП "Мiськавтодор-I ") lз 950 000,00 0,00 13 950 000,00

заmраm
Кiлькiсть квт-годин, якi необхiдно д.лrя забезпечення функцiонування мереж
зовнlшньго освlтлення на plk квт_години

звiтнiсть Кп
"Мiськавтодор-1"

4 026 000 0 4 026 000

Кiлькiсть обскгiв, на яких необхiдно впровадити систему облiку ЛОЗОТ-АСКУЕ од
звiтнiсть Кп

"Мiськавюдоо-1"
l38 0 138

кiлькiсть люд-годин, якi необхiднi для забезпечення цiлодобовот диспетчсрсько-
аварiйноТ пiдФимки функчiонування мереж зовнiшнього освiтлення мiсга

людlгод
звiтнiсть Кп

"Мiськавюдор-l" 8 7б0 0 8 760

проdукmу
Кiлькiсть кат-годин, якi заплановано придбатr.r лля забезпеченrrя функчiонування
мереж зовнiшньго освiтлення на piK квт_години

звiтнiсть Кп
"Мiськавтодор-l "

4 026 000 0 4 026 000

Кiлькiсть обскгiв, на яких заплановано впровадити систему облiку ЛОЗОТ-АСКУЕ од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор-l "
l00 0 l00

кiлькiсть люд-юдин, якi запланованi для забезпечення цiлодобовоi диспетчерсько-
aBapi йноЦiдгрим ки функчiонування мереж зовн iшнього освiтлення MicTa

люд/год
звiтнiсгь Кп

"Мiськавmдоо-l" 3 046 0 3 046

ефекпuвносmi

BapTicTb l квт-години, що заплановано придбати грн. розрiLхункова 2,7з 0,00 2"73

Середня BapTiBcTb впровадкення l системи облiку ЛОЗОТ-АСКУЕ грн. розрахункова l0 000,00 0,00 10 000,00
Середня BapTiBcTb l люд-годин, якi запланованi для забезпечення цiлодобовоii
диспетчерсько-аварiйноi пiдтимки функчiонування мереж зовнiшнього освiтлення
мigга

грн. розр:lхувкова 643,00 0,00 64з,00

якосtпi
Пкюма вага квт-годин, якi заплановано придбати для забезпсчсння функцiонування
мереж зовнiшньго освiтлення на pik до необхiдноi кiлькостi х l00 0 100

Пиmма вага обсктiв, на яких заплановано впровадити систому облiку ЛОЗОТ-
АСКУЕ до необхiдноТ кiлькоgгi

оА х 72 0 ,l2

пиmма вага люд-годин, якi заплановано придбати дtя забезпечення функцiонування
мереж зовнiшнью освiтлення мiсга на pik до необхiднот кiлькосгi до необхiдноi
кiлькосгi

% х з5 п 35

7
Фiпашсування "Програмш фirrансовоТ пiдтршмки комунаJIьного пiдпрrrсмства
"MicbKi автомобiльнi дорогш-l " НiкопольськоI MicbKoI Dадп на 2020 piK" 2 055 000,00 0,00 2 055 000,00

заmраm

кiлькiсть комунilльЕIr( пiдприсмств, якi по,требують пiдrримки од
звiтнiсть Кп

"Мiськавmдор-l "
0 l



пDоdvкmч

кiлькiсть комунiшьних пiдлри€мств, яким планусться надання пiдтимки од
звiтнigгь Кп

"Мiськавюдоо-l"
I 0 l

еdекmuвносmi
гDн. DoxDiL\vHKoBa 2 055 000.00 0 2 055 000.00серслIIя сума пiдтримки одному пiдприсмству

якосmi
Пrюма вага комунzlльних пiдприемств якi потребують пiлгримки, до пiдприсмств,
яким передбачена пiдтримка

% х l00 0 l00

8
Фiнансування "Програмн фiнансовоТ пiдтрrrмки комундльного пiдприемства
"MicbKe паркове господарство" НiкопольськоI MicbKoT Dади на 2020 piK" l 697 436,79 0.00 l697 436,79

заmрап

кiлькiсгь комунальн их п iдприемств, я Ki потребуrоть п iдтрим ки од
звiтнiсть Кп'мiське

паркове юсподарство"
l 0 l

пооdvкrпч

кiлькiсгь комунальних пiдприемств, яким планусться надання п iдгрим ки од
,il]

звiтнiсть КП "MicbKc
паркове господарствоu

l 0 l

еdекmuвносmi lll/
ll л/гDн. DoxDilxvHKoBa | 697 4з6.79 0 l 697 436.79середня сума пiдтримки одному пiдприсмству

якосmi llII

Пrюма вага комун:lльних пiдприемств якi потребують пiдгримки, до пiдлрисмств,
яким передбачена пiдтримка

/о
till

х l00 0 l00

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступник Kepi вника установи

ПОГО[ЖЕНО:

В.о. Зiнченко

о.М. Давидко

фiнансiв та мiського бюлlrсету НiкопольськоI MicbKoT рали

органу /

фiнансового

(пiлпис)


