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N з/п I-{iль лержавноi полiтики
l Пiдвищення Diвня благоyстрою MicTa'

7. Мета бюджетноi програмн - пiдвищення оiвня благоустрою Mime

Nq r/п 3авдання
l забезпечення lьчнкttiончвання меmж зовнiшнього mвiтлення
2 Забезпечення пDоведення peMoHTiB об'скгiв тDанспоDтноi iнфрасmlкури, ix уrримання в нilлФкному технiчному cBHi
3 3беоеження ra уmиманш на належномч piBHi зеленоТ зони населеного rr\+iкry та полiпшення його екологiчних умов
4 забезпечення yтDиманш об'скгiв благочстDою
5 забезпечення благочстоою кладовищ
6 Уmимання в ншежноw mнi земель волного tЬошч (пляlкч')

7 Забезпечення yтримання та поточного рмонry гiдротехнiчних споруд
8 забезпечення
9

9. Напрямки використання бюджеfнпх коштiв:

Лit Уп Напрямки викорrrстання бюджgгнвх коштiв Загrльний фонд Спечiальний фонл Усього

l 1 f 4 5

l Забезпечення функцiонування Mepelrc зовпiшнього освiтлення б 586 563,2l 160 шю,00 6 7 46 563,2l

1.1 Уmимання та поточний reмонт меreж вчличнього освiтлення Micm б l97 56з.2l 0.00 6197 56з.2|

|.2 Виконання ПКД, проходження експерти]и та виконання капiтального ЕЕмонry мереж зовнiшнього освiтлення 0.00 l60 000,00 l60 000,00

l.з виготовлення та встановлення лiхтарiв l 99 000.00 0.00 l99 000,00

1.4 поточний reмонт мевж зовнiшнього освiтлення (пiдсвiччмння пiшохiдних пеоеходiв) l 90 000 00 0.00 l90 000.00
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z Вуличньлорожня мережа 49 098 374,80 ll 744 0ш,ш 60 8.12 374.80
21 Поточний ремонт дорiг 329 056,69 0.00 з29 056-69
22 Капiтальний ремонт дорiг 0.00 з 570 000.00 з 570 000.00
2з виготовлення ъ кореryвання проеmно-кошторисноi документацii на капiшьний ремонт дорiг MicTa 0.00 500 000.00 500 000.00
24 Поточний ремонт асфальтобетонного покриmя дорir( у т.ч. внутрiшньоквартальних дорiг та майданчикiв) 27 792 248.67 0.00 27 79z248.67
z.5 Поточний ремонт вн\-"IЕlilдньовартальних територiй l 47з 069.44 0.00 1 47з 069.44
2.6 Щ4ц!Iсдqцдд ремонт внlтрiшньоквартмьних територiй 0.00 l 354 000.00 l 354 000 00

2.7
ПОтОчний рмонт TporyapiB по вул. Кшжа, l04 (субвенчiя з обласного бюдхеry бюджетам MicT, районiв та обеднаних
територiальних грмад на виконання доручень виборцiв деrr}.гатами обласноi рали у 2020 р. м,Нiкополь) 50 000,00 0,00 50 000,00

2,8 Поточний рмонт TporyapiB 9 304 000.00 0.00 9 304 000.00
2,9 Капiтальний ремонт TpoTyapiB MicTa, в т.ч, виготовлення ПКД 0.00 l 020 000,00 l 020 000,00

2. l0
Капiтальний рмонт асфальтобетонного покриття прiзжоi частини з улаштуванням водовiдведення (у т.ч. виготовлення ПК,Щ на
прходженш експертизи прекry) 0,00 4 б00 000,00 4 600 000,00

2.1l Поточний ремонт дощоприйммьних колодязiв та зливовоi кана,тiзацii 400 000.00 0.00 400 000 00
2.|2 Закупiвля протиожеледних матерiалiв 500 000,00 0,00 500 000,00
2lз Розмежування проiзноi частини 400 000.00 0.00 400 000.00
2.14 Придбання дqрgжяiх знакiв 800 000.00 0.00 800 000.00
2.15 Встановлення дороlкнiх знакiв 400 000,00 0,00 400 000,00

2.1б
Поточний рмонт та облашryвання пристрiв примусового зменшення швrulкостi лоржнього руху, пiшохiлних перхолiв,
встановлення огоржi l 50 000,00 0,00 l 50 000,00

2.|7 Аварiйнi роботи з термiнового усунення сиryачiй,якi загржують безпечному руху 500 000,00 0.00 500 000,00
2. l8 Технiчне обслуговування свiтлофорних об'сmiв, дорожнiх знакiв та замiна лiнз на свiтлодiоднi 200 000_00 0,00 200 000,00
2.|9 Прилбанш матерiалiв для технiчного обслyговування свiтлофоDних об'скгiв. доDожнiх знакiв 400 000 00 0.00 400 000,00

2.20
Вiдновлення елеменry благоустрою, с саме капiтальний рмонт покриття трryару по вул.Княжа вiл вул.Елекгрометаlryргiв до
зупинки грмадського транспорry "Вулиця Кжа" в м.Нiкополь.Щнiпропетровськоi oбластi, в т.ч. виготовленш ПКД 0,00 700 000,00 700 000,00

2.2| Утримання лорiг, зупинок, тощо 6 400 000.00 0,00 6 400 000,00

3 Збереження та Jприманвя на належному piBHi зшеноТ зони населеного пунmу та полiпшення його екологiчних умов 2 380 fiю,(ю 4шшю,(ю 2 780 шO,ш

3.1 Придбання KBiTiB для озелененш MicTa l 000 000 00 0,00 l 000 000.00
з.2, Поючний ремонт системи поливу . l80 000,00 0.00 l80 000.00
J_J Обрiзка зелених насаджень 400 000.00 0.00 400 000.00
3,4 заходи по лiкуванню дерев 800 000.00 0.00 800 000.00
35 Знос аварiйних деDев : з цiдтвердженш aniB KoMicii 0.00 400 000.00 400 000.00
4 З:безпечення утримання об'еmiв благоустрою (caнiтapHa очистка) l 625 1бб,(ю 0.ш 1 б25 166,ш

4.1 У,гримання зливовоi канмiзацii (caHiTapHa очистка) 650 000,00 0,00 650 000,00
4-2 Утримання фонтанiв Micm в чистотi (caHiTapHa очиска ) l70 lбб,00 0.00 l70 l66.00
4з CaHiTapHa очиска вiдцlитоголотку на масивi Новопавлiвка та по вул. Героiв Чорнобиля l80 000.00 0.00 l 80 000.00
4.4 лiквiдацiя стихiйних звалиш 250 000.00 0_00 250 000 00
4.5 Прибирання мiсчь прведення державних та мiських свят та заходiв, центральноi алеi mцо l 80 000,00 0,00 l 80 000,00
46 Дератизацiя територii MicTa l95 000.00 0.00 l95 000.00
5 Забезпечевня благоустрою кладовищ 2 331 404,ш 0,ш 2 331 4и,ш
5l Утримання шадовищ в чистотi. в 1ч. з:rкриmх 900 000.00 0.00 900 000.00
52 Поточний ре!цонr д!ючого водопроводу l97 з00.00 0_00 l 97 300.00
5,3 Iоgдуги з догляду доглядачами за закритими кJIадовищами та дiючим кладовищем 250 000.00 000 250 000 00
5.4 Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доDiг на к:Iадовищi 35l l04.00 000 з5l 104,00
5.5 Покiс трави на територii кладовищ 250 000 00 0,00 250 000,00
5,6 Вiлсипка дорiг на кладовицi l93 000 00 0,00 l93 000.00
5.7 Облаштування мiсць для накопичування смiття на кладовищi l 90 000 00 0,00 l90 000.00
6 Утримання в належному сrднi земшь водного фонду (пляжч) I ý3 000_00 0.ш 153 fiю.(ю

6.1 Утримання пляхсу в чистотi (вивiз ТIIВ-5, викачка нечисmт з бiоryалетiв, водопосlачання, обрiзка дерв та KyrrriB) зз 000,00 0,00 33 000,00
62 УтDимання пляжу в чиqlq]гi (щоденне прибирання територii) l20 000.00 0.00 l20 000.00
7 Забезпечення !трнмання та поточного peMoHTv гiдротехнiчних споDчд 395 042.40 0.0о 395 м2.40

7.1 Технiчне обслуговування iснуючих лiлянок лрнажу на масивах "Пiвнiчний", "Новопалiвка" та "Чкаловський" l 95 290,40 0,00 l95 290,40



7.z l 99 752.00 0,00 l99 752,00

l б б22 304.80 22 759 бl1,00 39 38l 915,80
8

229 000_00 0,00 229 000,00
8,1

8,2 до соцi&lьних об cкiB 770 000,00 0,00 770 000,00

8.з 2 815 000,00 0.00 2 8l5 000,00

8.4 0,00 500 000,00 500 000,00

l 00 000,00
8,5 l00 000.00 0,00

l85 416,8086 l85 4l6_80 0,00

87 8з2 000_00 0,00 832 000.00

8.8 l98 900,00 0.00 l98 900.00

8.9 Mlcтa l66 800,00 433 200.00 600 000,00

0,00 l 500 000,00
8. l0 l 500 000.00

0,00 685 000,00
8,1 l 685 000,00

8. l2 0.00 2 926 500.00 2 926 500,00

0,00 550 000,00
8. lз 550 000,00

0,00 l 00 000,00
8, l4 в l00 000.00

815 з50 000_00 0,00 350 000.00

8.1б та l90 000,00 0.00 l90 000.00

8, l7 7 000 000,00 0.00 7 000 000,00

8.18 ремонт бульварноi частини прспеffiу Трубникiв в м, Нiкополь.Щнiпропетрвськоi областi у т.ч виготовленш ПК.Щ 0,00 l 5 000 000,00 l5 000 000,00

8.19
Вiдновлення елеменry благоустрою, а саме: Алея памятi захистникiв Украiни за адресою: вул. Елепрометолургiв,3 в

м.Нiкополь ( в т,ч. виготовлення IIКД)
0,00 3 500 000,00 3 500 000,00

8.20 бюлжеry участi т.ч. встановлення дитячого та спортивного 780 l88,00 399 9l 1,00 l l80 099,00

8.2l l 70 000,00 0.00 170 000,00

9 громадських вбиралень l020mO,ш 40о fiю,00 1 420 fiю,(ю

400 000,00 400 000,000.00
0,00 l 000 000,00

9.2 l 000 000.00
20 000,00

9.3 Rиготовлення JlJш встановлення в м Нiкополь 20 000,00 0,00

80 211 855.2l 35 4бз бl1.00 115 б75 466,21

l0. Пероriк регiональних цiльових програм, якi виконуються у сшадi бюлжmвоi прграми

Наймеrцвання мiсчевоi7 ргiонмьноi прграми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l

6-2020

2 3 4

79 43| 667.2l з5 06з 700.00 l l4 495 367,2l

780 l 88.00 399 91 1,00 l l80 099.00

80 2! l 855.21 35 463 б1l,ш

1 l. Результrтивнi показники бюджегноi прогрями:

Л! з/п показники О.лшниця вимiру фкере,то iнформачii Загrльний фонл
Спецiальний

фонд
Усього

l 2 3 4 5 б 7

l Забезпечення функчiонування мереrt зовнiшнього освiтлення

l09 0 l09
1.1 од Зв'тн'с]ъ KII 'Nr\Д-l'
|.2 кiлькiсть якI та од Звiтнiстъ КП "1а,ЦД-1" 277 0 277

Звiпiсть установи 0 5 5
1.3 Кiлькiсъ препiв на капiтальний зовнiшнього що виготовити од

1.4 од звiшiсъ установи l44 0 |44

Звiтнiсъ установи 184 0 184
1.5 пlшоходних що од

1.1 та поточногощо од Звiтнiсть КП "N,I/Ц-1" 55 0 55

1.2 якl та од Звiтнiсъ КП "11ДЦ-l" z77 0 z,77

Звiтнiсъ установи 0 l 1
1.3 Кiлькiсъ прекiв на капiтальний pMol{T мереж зовнiшньою освiтлення, шо заплановано виготовити од

l

I{iп.riпв пiутяпiд rrln ппmiбцо RигбтоRити та встановиш



|.4 лiхтарiв, що лланусться виготовити та встановити од Звiтнiсть установи lll 0 lll
1.5 од Звiтнiсть yстанови l5 0 l5

ефекпuвносmi
1.1 Серлня BapTicTb утримаяня m поточного ремонry l ШКЗО на piK грн./рiк Розрахункова 9l 743,00 0 91 743,00
1.2 Середня Bapтicтb аварiйного вiдновлення та ремонry l опори мереж зовнlшнього освlтлення грн Розрахlъкова 4 з2з,зз 0 4 з2з,ззl.з на розрахчнкова 0.00 l60 000,00 l60 000,00
1,4 розрахункова l 800 00 0 1 800,00
1.5 l РозDах}ъкова l 2 з62,00 0 l2 з62.00

якtлсmi

1.1 питома вага кiлькостi Шкзо, цо заплановано до утримання та поточного ремонry до необхiдноi кiлькостi о/о х 50 0 50

|.2
Питома вага кlлькосп опор мереж зовнiшнього освiтлення, якl запланованi до аварiйного вiдновлення та ремонту до необхiдноi

% х l00 0 l00
L3 вага що заплановано виготовити, що тих, що виготоаити х 0 20 2о
1.4 що заплановано виготовити 1? встановити до ix кlлькосп % х 77 0 77
1.5 пiшоходних до кiлькостi х Rlý 0 8,35
1.6 к|лькостl що заплановано виготовити та встановити з % Розрахlшкова 85,04 0 85.04, Вуличнгдорожня меро(s

Загальна площа вулично-доржьоi мержi м2
Рiшенш Виконкому N9 l l вiд

05.01,20l8 року
l l4l 842,90 0 l l4l 842,90

2,1 м2 звiтнiсть установи 22 000 0 22 00022 м2 звiтнiсть установи 0 22 000 22 000
2.з кiлькiсъ Пкд_ на капiтальний reмонт MicTa. rцо необхiдно виготовиm од звiтнiсть установи 0 l07 l07
2,4

ГIлоща асфальтобетонного покритгя дорiг{ у т.ч. вну'грiшньокварmльних дорiг та майданчикiв), що потрбуе поточного
р€монту м2 Звiтнiсъ установи 50 53l 0 50 53l

2.5 поточного м2 Звiтнiсть установи 40 000 0 40 00026
м2 звiтtiсть установи 0 l0 780 10 780

2.7 що поточного по l04 за з обласного м2 Звiтнiсть установи з8 0 38
2.8 що поточного м2 Звiтнiсть установи lз 000 0 lз 000
2.9 що капiтального т.ч. виготовлення м2 . Звiтнiсъустанови 0 28 l00 28 l00

2. l0 зливовоi каналiзацii та що потрбуе капiтального м2 Звiтнiсть установи 0 3 39l 3 39l
2,1l

кiлькiсть Iкд та експертизи на капlтаJIьнии ремонт асфшьтобетонного покрипя проiЗжоi частини з улашryванням
що необхiдно виготовити од Звiтнiсъ установи 0 l l

од Звiтнiсть установи 86 0 86
2.1з кiлькiсть тонв Звiтнiсть КП "МАД_l" J)/ 0 з572.14 од Звiтнiсть кП "МАД-l" 2830 0 2830
2_|5 кiлькiстъ технiчного та lUIя ix од

'"'о'"." '111 

"М4Ц_1" lб 0 lб
2.1б

Площа покриття тртуару по вул.Княжа вiд вул.Елекгрметалургiв до зупинш грмадського транспорry "Вулиrц Княжа" що
капlтаJIьного од 3BiшicTb установи 0 2 100 2 l00

2,17.1 дорiг Micтa, що в чистотi м2 Звiпriсть КП "lИ]Ц-l" 2 l0 000 0 2l0 000
2.17.2 що в чистотi од Звiтнiсъ КП "МАД_l" |76 0 |76
2.17.з на яких смiпя м2 Звimiсъ КП "N!qД-l" l67 883 0 lб7 883
2,|7.4 що м2 Звiшiсть КП 'lvlЦД-l" 576 700 0 57б 700

прйухmу
2,1 м2 Звiтнiсть установи 603 0
2-2

603
м2 Звiшiсть установи 0 3 l04 з l04z-з на од звiтнiсть yсънови 0 9 9

2.4
Площа асфмьтобетонного покритя дорiг{ у т.ч. внуфiшньоквартальних дорiг та майланчикiв), що зiulлановано до поточного
ремонry м2 Звiтнiсть установи 50 5зl 0 50 53l

2.5 до поточного м2 Звiтнiсъ установи 2 678 0 2 678
2.6 Плоца що заплановано до капiтмьного м2 Звiшiсть установи 0 1 l28 l l28
2,7 Плоша заплановано до поточного по l04 за з обласного м2 Звiшiсть установи 38 0 38

гпн
гпн
гпн



2.8 Площа тDоryаDiв. що заплавовано до поточного ремонту м2 3BiTHicTb чстанови 7 l57 0 7 157

2.9 ГIлоща TooTyapiB. що зilплановано до капiтального Dемонту (в т.ч, виготовлення ПКД) м2 звiтнiсть чсmнови 0 703 703

2,10 плоtпа зливовоi каншiзаltii та асlilшьтобетонного покпитя шо заплановано ло капiшьного reмонry м2 звiтнiсть чстанови 0 2 585 2 585

2,1|
Кiлькiсть ПК,Щ та експертизи на капiтальний ремонт асфальтфетонного покрипя прiзжоi частини з улаштуваншlм
водовiдведення, що з:rrulановано виготовити

од Звiтнiсъ установи 0 l l

2.12 Кiлькiсть лощоприймальних колодязiв що заIUвновано до ремонту од Звimiсть установи 57 0 57

2.1з кiлькiсть тонн пmтиожеледних матеDiалiв- шо заплановано закчпити тонн Звiтнiсть КП "МАЛ-1' з57 0 з57

2.|4 кiлькiсть лоmжних знакiв tпо заплановано ппилбаш m всmновиm од Звimiсть кП "МАД-l' l 500 0 l 500

z.l5 Кiлькiсть свiтлофорних об€ктiв, що заплановано до технiчного обслугоryвання та придбання MaTepiшiB для ix обслугоryвання од Звiтнiсть кII "МАЛ-l' lз 0 lз

2.1б
Площа покритя тротуару по вул.Кнжа вiд вул.Елекгрометалургiв ло зринки грмадського транспорry "Вулиrш Княжа" , що
заплановано до капiтального ремонту

м2 Звiтнiсъ установи 0 665 665

2.17.1 Плоца дооiг Micтa. що заплановано до yтDимання в чистотi м2 Звiтнiсть КП'МАД-l" 2l0 000 0 2 l0 000

2.17.z кiлькiсть зчпинок. що заплановано до уmимання в чистотi од Звiтнiсть КП 'МАЛ-l' l76 0 |76

2,17.з Плоца узбiч на яких заплановано прибирання смiття м2 Звiтнiсть КП'МАД-l' 167 883 0 l67 88з

2,17.4 Площа газонiв, що зашановано до покосу тави м2 Звiтнiсть КП 'N'I]Ц-l" 576 700 0 57б 700

ефекmuвносmi
2.1 Сеоелня BaoTicTb поточного Dемонтч 1 м2 дооiг MicTa грн Розрахункова 545 45 0.00 545,45

2-2 Сеоелня ваотiсъ капiтального oeMoHTv l м2 лоDiг Micтa грн РозDахункова 0,00 l l50 00 l l50.00
2з Сеreлня ваmiсъ виготовлення олного пакеп ПКЛ на капiтальний DeMoHT доDiг Micтa грн розрах\rнкова 0,00 62 500,00 62 500.00

2.4
Серлня BapTicTb поточного ремонry l м2 асфальтобетонного покритгя дорiг( у т.ч. внугрiшньокварта.JIьних дорiг та

майданчикiв) Фн 550,00 0,00 550,00

z-5 Сеreлня BanTicTb поточного IleMoHry l м2 плошi внл,miшньокваптальних тепитооiй гря Розрахункова 550,00 0 550.00

26 Сеreпня BanTicTb капiтшьного шмонп l м2 плошi внлтоiшньокваDтальних теDитоDiй грп РозDахчнкова 0,00 l 200 l 200.00

2,7 сеreдня BamicTb поточного reмонrv l м2 плошi mпаDч по вчл- Княжа_ l04 за пахчнок счбвенuii з обласного бюлжетч грн РозDахyнкова l 300.00 0,00 l 300.00

28 сеreлня BanTicTb поточного reмонrv l м2 плошi mпапч грн розоахчнкова l 300.00 0.00 l 300,00

2.9 СеDедня BaDTicTb капiтального ремонту l м2 площi тротуару грн РозDахункова 0,00 l 450 l 450,00

2. l0 Середня ваpTicTb капiтального ремонту l м2 площi зливовоi каналiзашii та асфальтбетонного покритя mн розпахчнкова 0.00 l723.00 l 723,00

2.||
BapTicTb виготовленЕя ПК,Щ та експершзи на капiтальний ремонт асфальтобетонного покриття п[юiзжоi частини з

улаштуванням водовiдведення
грв Звiтнiсъ установи 0,00 l45 547,10 l45 547,10

2-|2 Сепедня BapTicTb ремонтч l доцtопDиймального колодязя rcя розпахчнкова 6 977.00 0.00 6 977,00
z,lз Сепедня BanTicTb l тонни поотиожеледних MaTeDimIiB mн розпахчнкова l 400 00 0.00 1.400,00

2.14 сеоедня BamicTb пDпдбання та встановлення l доDожого знака грп Розрахункова 800 00 0.00 800.00

2-15 сеreлня BanTicTb обсмоruвання l свiтлофооного обскга- вкючаючи поилбання облалнання lIJш обсJптогчвання грн Розрахчнкова 46 l53,85 000 46 l 53.85

2.1б
Сердня BapTicTb l м2 покритгя троryару по вул,Княжа вiд вул.Елекгрметалургiв до зупинш грмадського транспорry "Вуличя
Княжа"

грв Розрахункова 0,00 l 053,00 1 053,00

2.|7.1 СеDедня BaDTicTb чтDимання в чистотi l м2 мiських дорiг mH/oiK розпахчнкова l4_00 0.00 l4,00
) 17) сеrcпня пяmiсть чmимання R qистотi l аятобчсноi зчпинки mн/оiк розпахчнкова з977 00 0_00 1s77 00

2.|7,з Серлня вартiсъ прибиранш смiтя з l м2 узбiч грв,/рiк Розрахункова 4,00 0,00 4,00

2.17.4 Середня вартiъ покосу l м2 газону грн/рiк Розрахункова з,62 0.00 з,62

якосmi
21 пиmма вага плоttli лопiг trto запланована ло поточного reмонw до плошi_ шо поrcбчс поточного reмонп % х 2.74 0.00 2,74

2.2 питома вага площi дорiг, що запланована до капiтального ремонту до площi, що потребус капiтального ремонry х 0.00 l4.1 l l4,1 l
z.з Питома вага пDоекгiв на капiтальний ремонт дорiг MicTa, що заплановано вигоmвити до потреби '/о 0.00 8.4l 8,4l

2.4 х l00,00 0,00 l00,00

2.5 Питома вага гшощi вrrутрiшньоквартмьних територiй, що заплановано до поючного ремонry до потфи х 6,70 0,00 6,70

2.6 Питома вага площi внугрiшньоквартальних територiй, що зашановано до капiтального ремонry до потреби % х 0,00 l0,47 |0,47

2.7
Пиmма мга площi троryару по вул. Кшжа, lM, що зttшановано до поточнопо ремонту за рах}нок субвенцii з обласного
бюлжеп ло загшьноi поmби

х l00,00 0,00 l00,00

2,8 Пиюма вага п.пошi TnoTvaoiB- шо зашIановано до поточного Dемонтч до загальноi потDеби % х 55 05 0.00 55.05

2.9 питома вага плошi тпопаоiв- шо заплановано до капiтального DeMoHTv до &rгальноi потоеби х 0,00 25о 2.50
2. l0 питома вага плошi асфальтобетонного покDитя. шо заплановано до капiтzлльного Dемонтч до потDеби % х 0.00 76,z4 76.24

2,| |
Питома вага преmiв на капiтальний рмонт асфальтфетонного покриmя прiзжоi частини з улашт)ванням водовiдведення, цо
заплановано вигоmвити до потфи х 0,00 l00,00 l00,00

Розрахункова

| 
П"rо"u 

"uru 
площi асфшьтобетонного покриття дорiг( у т.ч. внутрiшньоквартальних дорiг та майданчикiв), що заплановано до

Inoro"*o.o рмонry ло потрби



2.12 Питома вага кiлькостi лощоприйшьних колодязiв, що запланована до ремонту до mх, що потребус ремонry х 66,66 0,00 66,66

2\з питома вага кiлькостi протиожеледних матерiалiв, що заплановано закупити до загальнот потрби х l00,00 0,00 l00,00
2.14 питома мга кiлькостi лоржих знакiв, що заплановано придбаfr та встановити до необхiдноi кiлькостi у. 5з,00 0,00 53,00

2,|5
питома вага кiлькостi свiтлофорних обспiв, що запланованi до обслугоryвання, вкючаючи придбання обладнання для
обслугоryвання, до необхiдноi кiлькостi х 81,25 0,00 8l,25

2,|6
Питома вага площi покриття тртуару по вул.Княжа вiд вул.Елекгромета.лургiв ло зупинки громадського транспор,ry "Вуличя
кнжа", цо запланована до капiтального рмонry ло потрби % х 0,00 з 1,66 3 1,66

2.17.1 питома вага шощi порiг MicTa, що заплановано до угримання в чистотi до небхiдноi кiлькостi % х l00,00 0,00 l00,00
2.17.z Питома вага кiлькiстi зупинок, що зашIаноаано до утримання в чистотi до необхiдноi кiлькостi % х l00,00 0,00 l00,00
2.17.з Питома вага площа узбiч на яких заплановано прибирання смiття ло необхiдноi кiлькостi % х l 00,00 0,00 100,00

2,11.4 Питома вага площi газовiв, якi запланованi до покосу трви до необхiдноi кiлькостi о/о х l00,00 0,00 l 00,00

2, l8 .Щинамiка кiлькостi кв.м площi дорiг, на якiй планусться првести капiтальний рмонт порiвшно з попереднiм роком о/о х 0,00 20,54 20,54

2.|9 ,Щинамiка кiлькостi кв.м площi внуцliшньоквартальних териmрiй, на якiй планусться првести капiтальний рмонт порiвняно з

поперлнiм рком
х 0,00 43,30 43,30

3 Збереження тл }тримання на налжному piBHi зеrеноiзони населеного пункry та пшiпшення його екологiчних умов

заmраm
зl Кiлькiсть KBiTiB. якi поmiбнi для озеленення од звiтнiсть чсmнови 90900 0 90 900
з2 кiлькiсть деDев. якi пiдлягають санiтарнiй обоiзцi од звiтнiсъ чстанови 2500 0 2 500
JJ Кiлькiсъ дерев, якi потDебують лiкування од звiтнiсъ чстанови 900 0 900
з.4 кiлькiсть дерев. якi пiдлягають видаленню ол звiтнiсъ чсmнови 2500 2 500
3,5 Загшьна пDотяжнiсть системи поливч м звiтнiсть чстанови l 700 0 l 700

пооiwmч
3,1 кiлькiсть reiTiB_ якi иплановано ло ппилбання од звiтнiсть чстанови 90900 0 90 900
з.2 Кiлькiсть лерев, якi заплановано до caHiTapHoi обрiзки од звiтнiсть чстанови 500 0 500
3.3 Кiлькiсть дерев, якi заплановано до лiкування од звiтнiсть установи 499 0 499
з.4 кiлькiсть дерев, якi заплановано до видалення од звiтнiсть чстанови 333 JJJ
35 Протякнiсть сист€ми поливч. яку заплановано до Dемонтч м 3вiтнiсъ чстанови 480 0 480

ефекmuвносmi
3,1 середнi виюати пDидбання однi€i квiтки гDн розпахчнкова l 1_00 0 l 1.00
з.2 середнi виmати на caHiTaoHv обоiзкч одного деDева гDн розпахwкова 800 00 0 800.00
3.3 сепеднi виmати на лiкчвання одного леIЕва гпн PoзnaxvHKoBa l 60з 2l 0 l 60з.2l
з.4 сепелнi виmаm на видмення олного леreва грн Розрах}нкова l 200,00 0,00 l 200 00
3.5 Серднi витрати на ремонт системи поливу l м грн РозDахчнкова 375.00 0 375,00

якосmi
з.l Питома вага KBiTiB, якi заплановано до придбання докiлькостi KBiTiB. що потDiбно пDидбати о/о х l00 0 100
3.2 питома вага деDев. якi заплановано до обрiзки до деDев. що потмчюъ обоiзш % х 20 0 2о
з.з питома вага деDев. якi заплановано до лiкчмння до леоев_ шо потоебчюъ лiruвання о/о х 55 0 55
з.4 питома вага деоев. якi заплановано до видалення ло леDев_ шо поrcбчють вилшення o/n х 13 0 lз
з.5 Питома вага тис,м системи поливу яка, заплановано до ремонту до тис.м, яка потребують ремонтy о/о х 28 0 z8
3.6 .щинамiка калькостi дерев, якi запланованi до лiкування порiвняно з попереднiм роком уо х l40 0 l40
4 забезпечення 1тримання об'сюiв благоуgrрою (санiтарнд очшсткд)

заmраm
4.I загальна пDотяжнiсть злнвовоi каналiзацii. що потffiу€ чтоиманш м звiтнiсъ чсmнови lб 900 0 lб 900
4.2 загальна кiлькiсть фонтанiв_ шо поп)ебчс чmимання ол звiтнiсть чстанови 5 0 5

4.з загальна кiлькiсть лоткiв- шо поmчбче caHicTaoHoi очистки ол звiтнiсъ чстанови 2 0 2

4.4 гIлоша благочсmю_ яка поreбчс санimпного ппибиmння пiсля свят м2 звiтнiсть yстанови 967 0 96,7

4.5 загшьна плоша_ яка пiллягас лепапзацii м2 звiтнiсъ чстанови 350 000 0 350 000
4.6 Кiлькiсть м3 стихiйних звалищ, що потребуе лiквiдацii м3 звiтнiсть установи z324 0 2 зz4

проdукпу
4.1 Протяжiсъ зливовоi каналiзацii, яку шIаку€ться утри}fувати м звiтнiсть чстанови lб 900 0 lб 900
42 загальна кiлькiсъ фонтанiв. цо плануеъся утримчвати од звiтнiсъ чстанови 5 0 5
4.з загальна кiлькiсть лоткiв. що заrшановано до caHicTaDнoi очистш ол звiтнiсъ чстанови 2 0 2
4.4 flлоrца благоустрою. яка запланована caHimoHoMv поибиоанню пiсш свят м2 звiъiсть чсвнови 96,1 0 967



4.5 Загальна площа, що запланована до дераmзацii м2 звiтнiсть чстанови 350 000 0 350 000
4.6 Кiлькiсть м3 стихiних зваJIищ, що заплановано лiквiдувати м3 звiтнiсть установи | 452 0 l 452

ефекmuвпслсmi 0
4.1 BapTicTb утриманш l м зливовоi каналiзацii грн,/рiк РозDахункова з8.46 0 38.46
4.2 Середня вартiсъ ч]тимання 'l 

фонтанч гDн/Diк РозDахчнкова з4 03з.20 0 34 033.20
4-з СеDедня BapTicTb caHiTapHoi очистки одного лотку гDrDiк розоахчнкова 90 000.00 0 90 000_00
44 Середня BapTicTb санimрного прцбирання 1 м площi благоустрою гDн/Di к розпахчнкова l86.14 0 l 86.14
45 Середня BapTicTb дератизацii lM2 гDн розпахчнкова 056 0 056
46 Середня вартiс]ць лjквiлачii l м3 стихiйного звалища гDн Розрахункова 172,12 0 l72,|2

якосmi

4,1 Питома вага зливовоi каналiзачii, яка заIuIанована до утримання до зливовоi каналiзацii, що потребус утримання % х l00 0 l00
4.2 Питома вага фонтанiв, що заплановацо до ]лримання, до необхiдноi кiлькостi % х l00 0 l00
43 Питома вага лоткiв_ що заплановано до caHiTapHoi очисжи, до необхiдноi кiлькостi х l00 0 l00
4,4 Литома вага площi, яка запланована caHiTapHoMy прибиранню ло плошi, яка потDебуе санiтапне пDибиDання о/о х 100 0 l00
4.5 Питома вага площi, яка запланована до дератизацii до площi, яка пiдлягас дератизацii уо х l00 0 l00
4.6 Питома вага кiлькостi стихiйних зваJIищ, що заплановано лiквiдувати до необхiдноi кiлькостi о/о х 62 0 62
5 забезпечення благочстрою кладовищ

заmраm
5.1 загальна кiлькiсъ шадовищ од звiтнiсть чсmнови J 0 3
5.2 Загальна площа кладовищ, що потребус благоустрою га звiтнiсъ yстанови 93 0 9з
5.3 Загальна кiлькiсть шадовиц, що потребус догляду ол звiтнiсъ установи J 0 J

5.4 кцццфть мiсць для накопичування смiтя, що потрiбно облашпъати оп звiтнiстъ чстанови J 0 J

проdукmу
5,1 кiлькiсть шадовищ, благоустрiй яких планчеться здiйспюваш од звiтнiсть чстанови J 0 J

5-2 Площа кладовищ. на яких планчсться злiйснюваш благоустрiй га звimiсть чсmнови 93 0 93
5з Загальна кiлькiсть кладовиu! цо шанусъся до догляду од звiтнiсть чсmнови 3 0 J
54 кiлькiсъ мiсць для нащ9ццчування смimя, що заплановано облаштувати од звiшiсть чсmнови 3 0

ефекmuсlносmi
5.1 Середньорiчнi витрати на угримання l кладовища в чистотi гDн Розрахункова 300 000.00 0 300 000,00
5.2 Серлньорiчнi ви,граm на благоустрiй l га кладовища гDн Розрахlнкова l0 бб0.2б 0 l0 660,26
5.з Середньорiчнi витраfl на догляд доглядачами l кладовища гDн Розрахчнкова 83 зз3.зз 0 бJ JJJ.JJ
5.4 Середня BapTicTb облаштування l мiсця для накопичення смimя грн РозDахчнкова 63 333.33 0.00 63 333.зз

якосmi
5,1 питома вага кiлькостi кладовищ, бла|оустрiй яких плануеться здiйснювати, у загальнiй кiлькостi дiючих мадовищ % х l00 0 l00
52 Питома вага i кладовцщ, благоустрiй яких планусться здiйснювати, у загальнiй площi кладовищ % х l00 0 l00
5.з Питома вага кiлькостi кладовищ,цаяких шануеться здiйснювати догляд у загальнiй кiлькостi кладовищ % х l00 0 l00
5.4 Пиmма вага кiлькостi майданчикiв длI накопичення смiтя, що заплановано облашryвати до тих, що потрiбно облаштуваш % х 100 0 l00
5.5 .Щинамiка серлньорiчних витра,т на у]римання l клаловища порiвняно з поперлнiм роком % х llз 0 l lз
б Утримrння в нlJIФкному cтrHi земе.пь водного фонду (пляrtч)

заmраm

6.1 Площа земель водного фонду, якi потребують угDимання га звiтнiсть чстанови 4 0 4
проdукпу

6.1 площа земель водного фондy. на якч ц4анусъся )примувати га звiшiсть чстанови 4 0 4
ефеtсmuвносmi

6.1 Середнi витратlл на уmимання l га площi земель водного фонду за l piк гDн звiтнiсть чсmнови 38 250.00 0 38 250_00
якосmi

6.1
питома вага плоцi земель водного фонлу, на ямх буде здiйснений благоустрiй, у загальнiй rпощi земель водного фонлу, якi
потребуюъ благоустрю % х l00 0 l00

7 3зýезпечення 1,тримання та поточного Dемонту rиDотехнiчних споDчд
заmраm

7.1 Протяжнiсъ дIвнажих систем км звiпiсть чстанови 14.80 0 l4.80
72 кiлькiсть дренажних наqgсяих свердловин, якi потрiбно вiдремонтувати од звiшiсть чстанови l2 00 0 l2.00

проdукmу
7.| Пртяжнiсть дренажних дiлянок, якi запланованi до обсrrуговування км Звiтнiсть установи l4.80 0 l4.80
7.2 Кiлькiсть дрена]щних насосних свердловин, на яких планусъся поточний ремонт ол звiтнiсть установи l2.00 0 l2.00



ефекmuвчоспi
71 Середнi видатки на обслуговування l км дiлянок дренажних систем грн розпахчнкова lз l95 30 0 l з 195,з0
7.2 гDн розпахчнкова lб 646 00 0 l6646,00

7.1 вага загальноl уо х l00 0 l00
7.2

вага кiлькостi дренжних насосних сверllлоаин. на яких шIанусться поточний ремонт до ]al aJbнoi кiлькостi що
Yо х l00 0 l00

м2 звiтнiсъ установи з 52l 0 з 52l
8,2 площа прилеглих до соцiальних обскгiв що благоустрю м2 3BiTHicTb установи 340 0 340
8.3 м2 звiтнiсть чстанови 28 800 0 28 800
8.4 кiлькiсть об'сrriв що потебують капiтального од Звiтнiсъ установи 0 l 0
8.5 Кiлькiсть пам'ятникiв, Ецi потрбують поточного ремонту од звiшiсъ чстанови 8 0 8
86 Кiлькiсть фов ганiв, якi ltотребують обслуговування од звiтнiсть чсънови 5 0 5
8.7 кiлькiсть од звiтнiсъ чсmнови 446 0 446
8,8 од Звiтнiсть усrанови 583 0 583
8.9 яке оп звiтнiсть yстанови 20з 27 zз0

8, l0 Кiлькiсть автобчсних з\,пинок. якi потрбують ремонry ол звiтнiсъ чстанови ll0 0 ll0
8-11 Кiлькiсть дитячих майданчикiв, на цццд необхiдно проведення рсмонту од звiпiсть чстанови 35 0 з5
812 Кiлькiсть дитячц} м4йданчикiв, якi необхiдно придбати од звiтнiсть чстанови 0 26 26
8.lз кiлькiсъ диIячих майданчикiв, якi необхiдно встановиm од звiтнiсть чстанови 26 0 26
8, l4 якl од звiтнiсъ чсmнови 300 0 300
8, l5 м2 Звiтнiсъ установи 277 78о 0 277 78о
8. lб ол звiтнiсть установи 40 0 40
8.17 ол звiтнiсъ чстанови 9 0 9
8. l8 Площа бульварноТ частини пр. Трубникiв, цо потребус капiтального ремонry, у т,ч. виготовлення ПК.Щ м2 Звiтнiсть установи 0 l2l56 l2l56
8. l9 м2 Звiтнiсть установи 0 900 900
8.20 що необхiдно од Звiтнiсть установи 8 4 |2
8.2l Кiлькiсъ тонн пiску для литячих майданчикiв, що необхiдно закупити т 3BiTHicTb КП NDKTI 596 0 596

8.1 Г[лоща нежитлових бчдiвель KoMvHалbHoi вд4сдостi, цо заплановано до уп)имання м2 звiтнiсть установи з5z1 0 3 52|
8,2 Площа прилеглих до соцiальних обспiв теритооiй. що заплановано до благоустDою м2 звiтнiсъ чстанови 262 0 262
8.3 заплановано м2 звiтнiсъ чстанови ll 260 0 l1 2б0
8.4 Кiлькiсть об'сrriв благочстрою, що запланованi до капiтального ремонту м2 звiтнiсъ установи 0 l 0
8.5 Кiлькiсъ пам'ятникiв, якi заплановано до поточного ремонту од звimiсъ чсmнови 8 0 8
8.6 кiлькiсть од звiтнiсть чстанови 5 0 5
8.7 од звimiсть чсънови 446 0 446
8,8 од Звiпiсть установи 58з 0 583
8,9 яке ол звiтнiсть установи 20з z7 2зо

8. l0 Кiлькiсть автобусних зчпинок. якi запланованi до поточного рсмонту ол звiтнiсть установи 22 0 22
8.1 l Кiлькiсть дитячих майданчикiв. на я!!цх заплановано проведення рсмонту од звiтнiсть чсrанови 27 0 27
8_ l2 кiлькiсть од звiruiсъ чсвнови 0 26 zб

Кiлькiсъ од звiшiсть чсънови 26 0 26
8. l4 в якi од звiпiсть чсmнови l00 0 l00
8. l5 м2 Звiтнiсъ установи 277 780 0 277 780
8. lб ол звiтнiсть чстанови J 0 J
8.1 7 Кiлькiсъ паркiв та cKBepiB, що заплановано до утримання од звiтнiсть установи 9 0 9
8, l8 Ьоща бульварноi частини пр. Трубникiв, що запланомна до капiшьного рмонry, у т.ч, виготовленш ПкД м2 Звiтнiсть установи 0 6 383 6 383
8, l9 Г[лоща Алеi пам'ятi захисникiв Украiни вул.Елекгрометалургiв 3, що зашановано ло благоустрю м2 Звiтнiсъ усвнови 0 900 900
8,20 пректiв перможцiв бюлжеry участi, що зашIановано реалiзуваш од звiтнiсъ усrанови 8 4 |2
8.2I тонн для дитячих маиданчикlв, що зilплановано т Звiтнiсъ кп IIDKTI 596 0 596

ефекmuвносmi

8,1 Середня BapTicTb утримання l кв.м будiвель комунальноi власностi гпн РозDахчнкова 65.04 0.00 65_04
8-2 Середня BapTicTb благоусцю!q l кв.м. прилеглих до соцiмьних обскгiв територiй грн розрахyнкова 294 1.00 0,00 294 l .00

8



8.3 Середня BapTicTb l м благоryстDою об'сцгiв та територiй ГDн розрахункова 250.00 0.00 250_00
8.4 каIllтального l грн розрахункова 0,00 500 000,00 500 000,00
8.5 сеоелня ваптiсть поточного reмонro l пам'ятника гDн розрахункова l2 500.00 0.00 l2 500 00
8,6 l розрахункова 7 4|6.67 0.00 7 416.6?
8.7 Сеоелня BanTicTb l лавочки грн розрахyнкова l 865.00 0.00 l 865-00
8-8 l грн розрахункова 34 1,00 0,00 341.00
8.9 гDн Dозрахчнкова 82|.67 16 044 44 2 608 70

8, l0 поточного гDн DозDахчнкова 68 l81.82 0,00
l гDн DозDахчнкова 25 з70 з7 0,00 25 370.з7812 l грн DозDахчнкова 0,00 I12 557.69 l12 557.69

8. 1з грн DозDахчнкова 2l l5з.85 0.00 2l 15з.85
8. l4 гDн розрахункова l 000.00 0.00 l 000.00
8, 15 l гDн DозDахункова |.26 000 |.26
8 16 гDн DозDахчнкова 63 ззз.3з 0,00 63 333.33
817 грн/рiк РозDахункова 777 777,78 0.00 777 777.78
8. l8 Середня BapTicTb l м2 каапiтального tleMoHTy бульварноi частини пр. Трубникiв, у т.ч. виготовлення ПКД грн Розрахункова 0,00 2 з50,00 2 350,00
8.19 lм2 Алеi пам'ятi захисникiв 3 грн Розрахункова 0,00 3 888,89 3 888,89
8,20 гDн Розрахункова 97 52з.50 99 977.75 98 34 1 _58
8.2l гDн Розрахlнкова 285.00 0.00 285 00

8,1 якl % х l00 0 l0082 заплановано о/о х 0 778з вага % х з9 0 з9
8.4 % х 0 l00 l00
8.5 % х 100 0 l00
8,6 % х l00 0 l00
8,7 % х l00 0 100
8.8 х l00 0 l00
8.9 х l00 l00 l00

8, l0 вiдсоток зупинок. якi планyсться вiдремонтувати до зyпинок, якi необхiдно вiдремонryваш %

х
20 0

0
20

812 вага уо х l00 l00 l008lз вага о/о х JJ 0 зз
8, l4 % х l00 0 l00
8, l5 о/о х 8 0 8

8. lб Пиюма вага площi, яка запланована до каапiтального рмонry бульварноi частини пр. Трфникiв, до .urо,цi, цо поrребуе
рqцоцry уо х 0 53 53

8, l7 питома вага площi Алеi пам'ятi захисникiв Украiни вул.Елеmрметалlргiв 3, що запланована до благоустрою до потреби % х 0 l00 l00
8.18 о/о х 84 0 84
8,19 кlлькостI шо 1лплановано в з % х 276 0 276

9 забезпечення громадських

9.1 кiлькiсть що та встановити од Звiтнiсъ установи 0 4 4
9.2 кiлькiсть од lz 0 l2
9.з

Кiлькiсть паспортiв привязок для встановлення громадських вбиралень модульного типу в м.Нiкополь, цо
виготовити од Звiтнiсть установи 4 0 4

проdукmу
9.1 встановити ол Звiтнiсть установи 0 l l
92 од звiшiсть чстанови 12 0 l2
9,3 паспортiв привязок для встановленш грома,дсьшх вбиралень модульного типу в м,Нiкополь, що зашIановано

од Звiтнiсть установи 4 0 4

9.1 гDн РозDахчнкова 0 400 000,00 400 000,00
9.2 l 83 ззз,зз 0 8з з33,33

СеDедня BapTicTb виготовлення l паспортy привязки для встановлення громадських вбиDалень модчльного типч в м.Нiкополь грн розоахчнкова 5 000,00 0.00 5 000.00

гпн/мiс

бя lяl я:)

]

|якосmt
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|якосmi
9, l |Вiлсоток громадських вбиралень, що заплановано прrrдбати та встановити до необхiдноi кiлькостi о/о х 0 25 z5
9.2 |питома вага кiлькiстi громадських вбирzrлень та бiотуалетiв, якi заплановано обслуговувати до необхiдноi кiлькостi уо х l00 0 l00

|Кiлькiсъ паспортiв IIривязок для встаtrовлення громадських вбиралень 
"олупопо.о,nny 

;"J{i-o"or*, шо за-а"о*
I u".oro""rn

9,3 о/о х l00 0 l00

(пiдrc)

Керiвник установи головного розпоряднlrка
бюджетних коштiв/заступнвк Kepiвникд ycтaHoBш

тl мiського бюджету НiкопольськоТ MicbKoi рали

оргдну /

фiнансового

В.О. Зiнченко

о.М. Давидко
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