
ЗЛТВЕРДЖЕНО
Нtкд1 MiHimepcTвr фiнsнсiв Укр.iни
26 серпнr 2014 року Л! Кtб
(у редsкцii нsкrзу MiHiпepoBa фiпвшсiв Украiнш вiл 29 грулня 20lE poкy.]Tt 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
упDа аrriння бла гочстрою. iнФрастDчlсгч]rи та комчнального
господаDства н iкопольськоТ Micbкoi Dади
(r.aKDErr. Фммощ.п юrф *щоfuщ)

Еак,o ыдц.8{ ./l -x"t9

(кпквк мБ)
261367|9

rcловного розпорцника)

2. 1210000 Управлiння благоустрою, струrсгури та комунального господарства Нiкопольськоi MicbKoi ради 261367|9
(юIKBK мБ)

3. 1216040

(паймеrryвшня вiлповiдшьноrc виконшця) (код за €flРПОУ)

04207l000006040 0б20 повязанl з полlпшенням питноl
(кпквкмБ) (ктпквкмБ) (наймскувшхя бюджояоi програмя) (код бюджеry)

4. Обс,r бюд*flш! лрrзн!ч.пь/бодшяlх ..rпувtпь _ !.l2!ДjggДq .рпвепь, у mму чхqiзrшьноrо фоцу -!!05ЦO!ЦOg rрив.пь п сп.цiшьвого фонду - l50 000,00 rрп..пL

5. ПаФвt для ьпюпrхвr бпдхФпоi проrрtмпl ко!qитуц, Ураiяиj Бюдreffий кодЕкс УФатяиj 3аюя y|eaijH! "пр мiсцевэ смовр!д,ш в Укрлъi'; нм мiяiсlЕрсва фiшвсiв
Укр.iяп вй 20,09.2017 JY9 79з (зi шiяеr); н.в MiвicrEpcтя5 фiишсiв У!9аiяи 26 фрпн, 201,1 ý 8зб "по дрякi ппвн, запрвsд)Фяфя цюrр. ио _ цiмф,! мФду сшад8ш в виющж
мiсцевв бюдмiв' (зi 3мiяампI РiФе!н, Нiюпщк*оi Bicюi ради вИ 20.12.2019 ро(у JФ 62-57MI "Пр зmерменц Проrршп розвпгку блsrоустlюо та iвфрасrр)тгур, м.нiюпФь яа 202G
2022 рош"(зi змiншй} Пшеяя, Нiюлоrьскоi мiсы.о' рддл вй 20.12.2019 lT9 ?G57MI "цро бюдм MiФa нiюпм яа 2020 рi('(зi змiяшr).
6. lla ми

N з/п IJйb лержавноi полiтики
l Покращення стану водопровiдних мереж та якостi водопостачання

7. l\{eTa бюдrсетноТпрограми - Забезпечення населення питною водою налеrсноТякостi

бюджетноТ ми
ЛЪ з/п 3авдання

l Покращення стану водопровiдних мереж та якостi водопостачання

9. Напрямкп використання бюджетних коштiв:

ЛЪ з/п Напрямки використання бюджетнпх коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5
l Поточний ремонт мереж водопостачання l l 050 000,00 0,00 l l 050 000,00

2 Закупiвля запiрноТ армаryри дrя замiни на ВНС,водопровiдних мережах 0,00 l49 000,00 l49 000,00

J Придбання HacociB 0,00 l 000,00 l 000,00

l

плспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

l. l200000 Управлiння благоус]цlою, iнфраструкryри та комунального господарства НiкопольськоiMicbKo[ради
(код за еДРПОУ)



Усього ll ll 200
l0. Перелiк регiопальних цiльових програм, якi виконуються у ск.падi бюджетпоi програми

ll. Результативнi показнвки бюджетноТ програми:

Найменування MicueBoi7 регiональноТ програми 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього
l 2 3 4

розвитку благоустрою та iнфраструкryри м.Нiкополь на2020-2022 роки l l 050 000,00 l50 000,00 l l 200 000,00

Усього 11 050 000.00 150 000.00 l1 200 000.00

Nc з/п показники Одиниця вимiру !,жерело iнформачiТ Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
l Поточний ремонт мерея( водопостачання Il 050 000,00 0,00 11 050 000,00

заmрап
Протяжнiсть водопровiдних мереж (приватний секгор), що поlребують
DемонтY

п.м
звiтнiсть Кп ,l5 

745 0 75,745

проdукtпу

Протяжнiсть водопровiдних мереж (приватний секгор), що зап.панованi до
ремонту

п.м
звiтнiсть Кп
"нвувкг" l5 lз7 0 15 lз7

ефекmuвносtпi

Середня BapTicTb lп.м водпровiдних мереж (приватний сектор), якi
загшанованi до ремонry

грн. розрахункова 730,00 0 7з0,00

якосml
Вiдсоюк волопровiдних мереж (приватний сектор), якi зап,rановано
вiдремонryвати, до тих, якi потребутоть ремонту

о//о х l9,98 0 l9,98

.Щинамiка протяжностi запланованих до ремонту водопровiдних мереж
порiвняно з попереднiм pgKoM

о//о х l06 0 l06

2
Закупiв.пя запiрноТ арматури для замiни на ВНС,водопровiдних
мереr(ах 0,00 l49 000,00 149 000,00

заmраm

Кiлькiсть арматури, яку потрiбно закупити од
звiтнiсть Кп
"нвувкг" 0 6 6

проdукtпу

Кiлькiсть арматури, яку заплановано закупити од
звiтнiсть Кп
,нвувкг" 0 6 6

ефеюпuвносmi

Середня BapTicTb одиницi запiрноi арматури для замiни на ВНС грн. розрахункова 0 24 8зз,зз 24 8зз,зз
якосml

Вiдсоток запiрноi армацри, яку заплановано закупити до потреби о//о х 0 l00 l00



3 0,00 l 000,00 l 000,00

эаmрап

Кйькiсть HacociB, якi потрiбно придбати од
звiтнiсть Кп
"нвувкг" 0 J з

проdукmу

Кiлькiсть HacociB, якi заrшановано прилбати од
3BiTHicTb КП
"нвувкг" 0 0 0

ефекtпuвносtпi

Серешrя BapTicTb l насосу грн. ро]рахуIIкова 0 l 8 000,00 l8 000,00
якоспl

вiдсоток HacociB, якi заплановано прилбати до потреби о/ х 0 0 0

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступник керiвника установи
ПОГОЩЖЕНО:

В.о. Зiнченко

о.М. Давидко

фiнансiв та мiського бюлжету Нiкопольськоi MicbKoi ради

органу /

фiнансового
(пiдпнс)

цАи

|Пр"лО"пп" HacociB


