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ЗЛТВЕРДЖЕНО
Нжв MiffiФpcвt фiшrясiв Укрriни
2б серпня 20t4 року JT. ЕЗб
(у рсдrкцii кшsу MiнiФepcв. фiнrхсis УкрrIнх ви 29 rрущя 20rt Dоку Л! t2Ф)

ЗЛТВЕРДЖЕНО
IIаказ / розпорядчиtr документ
Уппавлiння благочстпою. iнфоастпчкгчDи та комyнальпого
госполаосгва НiкопольськоI MicbKoi оади
(Ф.ф@йфФ)

наказ вiд Л!

пдспорт
бюджетшоТ програмl| мiсцевого бюджету нr 2020 piK

l. l200000 ня lH та ального нiкопольськоi Micblсoi

2. l2l0000 Упрашiння бла гоустрою, iнфраструкгури та комунального госполарства [liкопольськоТ MicbKoi рали

2бl367l9
за

261361t9
(кпквк мБ) (найvсц,ьанш вiловiшьюm ьконаьщ) (код за СДРПОУ)

3. l21601l б0ll 06l0 Експлуатацiя та технiчне обслyговчвання житлового фонду 04207l00000
(клквк мБ) 1кгпквк мь; 1KoKBKl' (наfuецъsхш бФдфi @грами) (rод бюджеry)

ý пцст.lх д, шюхпш бшоr !роrр.*х: Консmr!й УхD!Хlrj Бюмri кlм УIраi!ц Зшф укрбjir "rtpo йсцщ Фо.рrýшяr . yrraт{i': з.ш УчOlп .Пр ffiмшухшьпi пфlDп.: tЪв МiпiФрсФ
фjхшсi. Укрdir 

'Й 
20 09.2017 

'а 
79З (ri ]хiя*я): Нш MiHiФpcB фпмсi. Ухфi]r 26 с.Dппr 2ol4 

'fr 
3зб 'по Eri пmл, шрlrФяt проrрпо _ цш Еюry см'Фu m цюшяr хjсцФх бщi" Gi ;хьцх);

бщ !й! нiхопм и 2020 pir'(i чiнци),
в Hol

7. мФ бФФd пргр.мП - пLr.хш.нш я.шхшп хптло,оre aошr п.пшrпq rоm . хш*но,ч пxi. Iб..п.ч.пня rоm х.,irпмi п бап.чпоI флrf,пtr поп.ш.пнr w.. пm,rпп ,.шпппl. lkп

Л! з/п Завдання
- обскгi в

розвиток багатоповехових
за обсmамш дltacHocTi

9. Напрямкн викорЕстання бюдlкетних коштiв:

Лit з/п Напрямки викорпстrввя бюджетних коштiв Заrальнrй фопл Спечiальннf, фонл Усього

l , з 4 5
l Послуги з очiнки технiчного стану та встiшовJIення причин лефрмачii жтлових булинкiв l00 000,00 0,00 l00 000,00

2 Послуги з первинноi iнвентарiзацii 25 000,00 0,00 25 000,00

з
Фiнансування MicbKoi комплексноi Програми сприяння ефеmпвному розвитку балатоквартирних булинкiв у мiсгi
Нiкополь на 20l8-2023 роки

6 200 000,00 4 900 000,00 l l l00 000,00

4 Оплата комунальних послуг по вiльним об епам комунальноi шacHocTi (обслуговування булинкiв) ( кп "мжтI") 50 000,00 0,00 50 000,00

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

6 Поточний ремонт модульного мiстечка за адрсою: вул. Княжа 99 300 000,00 0,00 300 000,00

N з/п полiтики
l мошивостей житлового його в забеспечення його та безпечноi Mlcтa

l

4



L

,7 Поточний ремонт житлових примiцень комунаJIьноi власностi (одержувач кошiв КЛ "NDKTI") 50 000,00 0,00 50 000,00

Усього 7 775 0(ю.00 4 90о 0о0.(ю 12 675 0(ю,(ю

l0. цiльовrrх програм, якi ск:rадi бюджgтноI програми

Найменуваяня MicueBoY регiональноi програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l z 3 4

розвитку благоустрю та iнфрасгр}кури м.Нiкополь на 2020-2022 роки l 575 000,00 0,00 l 575 000,00

сприяння ефеmивному розвитку багатоквартирних булинкiв у MicTi Нiкополь на 20 l 8-2023 рки 6 200 000,00 4 900 000,00 l l l00 000,00

Усього 7 775 0{ю,(ю 49шшю,(ю 12 б75 fiю,(ю

l l. Рвультатшвнi показвнки бюдх(етноI

Усього
Ns dп показники Олиничя вимiру .Щжерло iнформаrii 3шальний фонл Спечiаrrьний фнд

l 3 4 5 6 1

l житловихта всrановJIення l00 шю.(ю 0.00 lш 00о.(ю

звiтнiсть кП MЛ(TI l17 0 ll7кiлькiсть встановлення ол.

ппоОукпч
залланованl до з од, звiтнiсть кП МжТI z 0 2

гDн розржункова 50 000,00 0 50 000.00

Питома доякl уо х 1.7l 0 |.7l

z 25 000.00 о.оо 25 fiю.(ю

од. звiтнiсть УБl та Кг l54 0
,7,70

заплано BilH о од, звiтнiсть УБI та КГ 7| 0 7|

з гDн розрiLхункова 350,00 0 350.00

зiшлановано до щовага х 46 0 46

3
Фiнансувашня MicbKoi комплексноi Програмн сприяння ефектшвному розвптку багатоквяртирних булшнкiв у
Micтi Нiкополь на 20l&2023 роки

б 2ш fiю,Oо 4 9ш шю,(ю ll l(ю000,(ю

240 0 240кiлькiсть од, звiтнimь установ

кiлькiсть ОСББ, шrо потребують проведення капiтаltьного од. звiтнiсгь УБI та кГ 0 5 5

поточного од. звiтнiсть установ 80 0 80

Кйькiсть в яких зtшлановано од. звiтнiсть УБI та КГ 0 5 0

житловогопоточ ного гDн розреyнкова 77 500.00 0 77 500.00

одного житлового гDн розрахункова 0.00 980 000,00 980 000.00

Питома вага кйькостi булинкiв, якi заллаяовшi до поточноm ремонry ло кiлькосгi булинкiв, якi потрбують рмонry х JJ 0 зз

вага KbbKocTi булинкiв ОСББ, заллановаяi до каrriтального ремонту до булинкiв, якi потрбують о/о х 0 l00 l00

4
комунальнllх пошуг по вiпьнвм об сюам комунальноТ mecHocTi (обслуговування будинкiв) ( КП 50fiю,(ю 0,ш) 50 шю,Oо

кiлькiсть оплати кв,м звiтнiсть кП МЖТI | 543.2| 0 l 543_2l

проОукmу

_, ,.iл-, лАл,-;_ {вентаDизшll

ллинр С)СББ



l

Кiлькiсть квадратних меrрiв вiльних обсmiв, що залланован i ло оплати комунаJIьних послуг кв. м звiтнiсть КП МЖТI I 543.2l 0 I 543.2 l

l гDн розржункова 2.70 0 2,7о
якосmi
Питома ваm BapTocTi вiдшкодоваяих коммунащних послуг до нарцовших уо х l00 0 l00

5 Чrgкове на мtстечка кп l 050 0о0,(ю 0,(ю l 050 шю.(ю

осiб звiтнigгь КП МЖТI 456 0 456мlстечка

}illлlцованоNшькlfrь мешканцlв тDalязитною мlстечка шо шлшошо ло пmgмннr
ефекпuонrcmt
Середня сума вiдшкодування на одного м9шканця транзитного мiстечка,/рiк грн оозDахWкова 5 898,88 0 5 898 88
якоспi
Вiдсоток вiдшкодованих витрат tta комунальнi послуги транзитного мiстечка до нарахованж гDн розрахункова l00 0 l00

6 мlстечка за Княжа 99 30о fiю,(ю 0,(ю зшшю,(ю

поточного ол звiтнimь кп МжтI l 0 l
кв.м. кв.м звiтнiсгь кП IIDKTI l 586.25 0,00

запланованi поточного 0
кiлькiсть поточного

I грн DозDахчнкова 300 000.00 0 300 000.00
l грн DозDжчнкова l89-1з 0 l89.13

на яких планусгься проведення рмонry ло кiлькосгi модульних мiсгечок,питома вага
на яких

моJtульнкх мiстечок,
х l00 0 l00

Питома вm кiлькосгi кв.м., якi заллановшi до почочного ремонry ло кiлькостi кв.м,, якi потрбують рмонry % х l00 0 l00

7 peMoliт жштлових примiщень комунальноТ MacHocTi (одержувач коштiв КП ''МЖТI'') 50 0{ю,(ю 0,ш 50 0(ю,00

поточноm звiтнiсть Кп Мжтl 3 0 3

до поточною звiтнiсть кII ilOKTI 3 0 з

поточного в.пасносгi розDахYнкова lб ббб.б? 0 |6 666.61

комунальноТ власностi, на яких плiшусться проведення ремонту до кiлькостiпитома вага

на яких
о/о х l00 0 l00

Керiвншк устiновп головпого розпорядпшкr
бюджетппх коштiвУзаступншк KepiBH п кл устrновп

ПОГО!ЖЕНО:

Упрпвлiння економiки, фiнансiв та мiського бюджету Нiкопольськоi

Керiвник мiсцевого фiнашсовоrо оргашу /

заступшшк kepiBHHkr мiсчевого фiвянсового
оргrну
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модульного мiстечка
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