
ЗДТВЕРДЖЕНО
Накrз MiHicepпBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року Лr Е36
(у рлакчii наказу MiнimepcTBa фiнансiв Укрдiнr вИ 29 грулня 2018 року "r{r 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
уппав.пiння благочстпою. iнфDастDчrсryри та комчнального
господарства нiкопольськоТ Mict'кoi Dади
(i.aкrrвlrr .шко щrв! мfi хЬ!Ф fuзD)

на*,o вио8,В,/,/О_ N lg
плспорт

бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

l. 1200000 у
(кпквк мБ)

бла та нiкопольськоi Micbkoi 261367|9
(код за

26136719

(наймеЕ}ъшня rcловноrc

2. 1210000 Управлiння благоустрою, та комунального господарства Нiкопольськоi мiськоi ради
(кпквк мБ)

3. |2|744| 744l

(наймскуваппя вiдповйшьного впковавш )

045б Утриманнятарозвитокмостiв/шляхопроводiв

(код за еДРПОУ)

04207100000
(код бюджеry)

4. об.яг бюлма!r лрпt,.ч.п!бюлrcтпш ..!гпуФпь - 1Д!,]!!ЦДq .рль.!ь, у frмr !пqi зlгмьпоm фоiду - Д!!ЦgЦ]gg rряь.пь т. .пецirльпо.о фошду - !59ДqФ грхв.яь.

5. пи.т.вп для вякопдпrя бюд*Е{оI проr?шll ко!Фтущ yxpalm; Бюд&Фflй Кодеrc Укрsiни; Заt ов Уsраlш 'Про мiсцеФ Фмоврrдъшм в yФsijвi'; З.юя Укрiяя "Про бr.rоуfiрiЙ
веФеяш пушiв Укрд'l'ш"; нщs мiнiq9рсгм фЬшсiв Украiни вiд 20.09.2017 JYg ?93 (зi змiнали)j На!дз МiнiФрФа фiящсiв Уt9д-ш 26 фрпш 2014 N9 836 "По дакi пlтгдя*

2020 рiк"(зi }мiши),
полlти на яких

N з/п Цйь державноТ полiтики
l 3абезпечення розвитку iнфраструкryри териюрii

7. Мета бюджетноТ проrрамп - Забезпечення Dозвrrткч iнясенепно-тDанспо]rтноТ iнфрастDvкrvDи

8.
.М r/п Завдання

l Забезпечення розвитку iнженерно-,гранспортноТ iнфраструкгури

9. Напрямки ви корtlстання бюдэrсетних коштiв:

ЛЬ з/п Напрямки використання бюджетншх коштiв Заrальнrrй фонд Спецiпльнrrй фопд Усьоrо

1
,,

3 4 5

l Капiтальний ремонт констукцiй шляхопроводу по вул. Елепромета.гlургiв 0,00 450 000,00 450 000,00

2
Поточний ремонт системи водовiдведення та лiквiдацii пiдmп.пення
шляхопроводу по вул. ЕлекФометалrургiв

3 зlз 500,00 0,00 3 зlз 500,00

Усього 3 зlз 500,00 450 000,00 3 7бз 500,00

tt,.



l0. Перелiк реriональних цiльових програм, якi виконуються у скпадi бюдясетпоi програми

1 1. Результативнi показники бюдясетноТ програмп:

Найменування мiсцевоV регiональноi програми Загальнпir фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4

Програма розвитку благоустрою та iнфраструкryри м.Нiкополь на 2020 -2022 ром 3 зlз 500,00 450 000,00 3 76з 500,00
Усього 3 313 500,00 450 000.00 3 763 500.00

Л} з/п показники Одиннця вимiру flжере,лlо iнформачii Загальний фонд Спецiальниli фонд Усього
1 2 3 4 5 б 7

1
КапiтальпиI"r ремопт констукцiй шляхопроводу по вул.
Елекгрометалургiв 0 450 000,00 450 000,00

?аmрап
Кiлькiсть ПКff по обекry: "Капiтальний ремонт автодорожнього
шляхопроводу у м. Нiкополь .Щнiпропетровськiй областi", що необхiдно
виготовити

од звlтнlсть чстанови 0 l l

проdукmу
Кiлькiсть ПКfl по обскry: "Капiтальний ремонт автодорожнього
шляхопроводу у м. Нiкополь,Щнiпропетровськiй областi", що заплановано
виготовити

од звiтнiсть установи 0 l l

ефекmuвносmi
Залишок BapTocTi вигоювлення l ПК,Щ по обекту: "Капiтальний ремонт
автодорожнього цutяхопроводу у м. Нiкополь .Щнiпропетровськiй областi",
що необхiдно виготовити

грн розрахункова 0 l ll0 34з,00 l l l0 з43,00

якосmi

Вiдсоток коштiв, що заплановано сrrлатити за виконання ПКД по обскту:
"Капiтальний ремонт автодорожнього шляхопровоry у м. Нiкополь
.Щнiпропетровськiй областi", до з(шишку BapTocTi виготовлення ПКД

о//о х 0 4l 4l

2
Поточншй ремонт системи водовiдведення та лiквhац[i пiдтопленвя
шляхопроводу по вул. Електрометалургiв 3 зlз 500,00 0,00 3 313 500,00

заmраm
fIлоща пrляхопроводу по вул. Елекгрометалургiв, на якiй необхiдно
проведення поточного ремонту систем водовiдведення м2 звiтнiсть установи l080 0 1080

ГIлоща шrляхопроводу по вул. Елекгрометалургiв, на якiй заrrлановано
проведення поmчного ремонту систем водовiдведення м2 звiтнiсть установи l080 0 l080

ефекmuвносmi

Середня BapTicTb l м2 площi шляхопроводу по вул. ЕлекгромЕтал}ргiв, на
якiй необхiдно проведеннrI поточного ремонту систем водовiдведення

грн розрахункова 3 068,06 0,00 3 0б8,0б

якосmi

Питома вага площi IIIJIяхопроводу по вул. Елекгрометалургiв,на якiй
заплановано проведення поючного ремонту систtм водовiдведення до
необхiдноi плоцri

о//о х l00 0 l00

т



a

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/засryпник керiвника установи

фiнансiв та мiського бюлжету Нiкопольсько[ MicbKo[ ради
органу /

органу

В.о. Зiнченко

О.М. Давидко


