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l.

2. l2tm00 Управлiпня благоустрою,

та НiкопольськоI мiськоi

та комушального господарства Нiкопольськоi MicbKoT радп

ФrcrюФФзпФщrc) за

26l367l9
tкпквк мБ) (иймсценш ьiлоliФьюю впоff аащ) (код з8 едРпо'

04207l000003. l l0 8l!0 0320 il запобiгдння та та !lаспцкlв
(кпквк мБ} (ктreк ш) (мfiIспйffiбФщi щщхх) (юд бюдrery)

4. Обсяг бюджетших пркзначень/бюджетпиI асиrнувань - !_f,!4jOfJД rривень, у тому чишi rашьпого фонду - 84.1 Е06.00 гривень та спечiшьшоrо фонд5r -!3!QЩQQQ;QQ гриreнь.

5. Пiдmrви д:tя викошашня бюджетпоi програми: Конспгqrчiя Украiни; Бюrпкший Кодеrc Украiш; Колекс цивЙьноrc захисry Украiни; Закон Украiни "Про MicueBe самовРr,rвання в

yKpaiHi"; пmном КМУ вй 10.03,20|7 JФl38 "Пролеякi пmкш аикориmнш зциснц споруд цшiльноrc жисrу"; Наш Мiшiшрвафiншсiв Украiни вЙ 20,09.2017 Ng 793 (Зi

змiнами); Накш MiHirepTM фiкансiв Украiни 26 серпш 2014 Ns 836 "По деякi пmнм зпровадiкеffi проФамно - чiльоюrc мm.ry сшавлш m виконанш мiсuевих бю,шкriв" (зi

змiнами); нщв Мiнiwртш розв}m<у громад m reрюрiй Украiни вй 17.09.2019 ffs 213 "Про внесенш змiн ло накшу Мiнimрсгм ргiоншьноrc розвrпсу, булiвницм Е мловФ
комунilьноrc rcсполарmа Украiни вiл l2.06.20l9 року Nsl30"; Посmкош Кабiнсry MiHicrpiB Украiни вй l l берзш 2020 р, Nl2l l "Про запобimнш пошкреm на repmpii Украiни

на 2020 piK"(зi змiнами)

я Klix

7. МФr бюджФноi прогрsмя _ l. 3абезпечеш зжиm1, люлей вй мошивп наслiдкiв рапiачiйного забрулненш мiсцешi, Зциm населення вiл iнфщiйнж хвороб

Ng з/п Зgвданшя

l 3абезпеченш mпiшьноrc рмоrrry спорул чивйьноm жисry m виlшшенш ПК,Ц,

2 Здiйснення заходiв з запобimнш поширенш на repmpii Украiпи гстроi рспiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoнaBipycoM SARS-CoV-2

9. Напрямкш викориоrння бюдlсснпх коштiв:

Ng з/п Нrпрпмки викориmlння бюджеших коштiв }агшьний фош Спечiшьний фоrrл Усього

l 2 3 4 5

l
Капiшьний ремоm захисноi споруди цивйьпою змqу Nе l5336, у т.ч,

виrcrcвлсння ПК,Ц, в м,Нiкополi ,I[нiпроптроrcькоi облаmi
0,00 400 000,00 400 000,00

2
Капiшьний рмош шисноi спорули rшвйьноrc шсry N: l535 l, у т.ч.

внюmшенш ПК.Щ в м.Нiкополi .Щ,нiпропкроrcькоi блаmi 0,00 l 000 000,00 l 000 000.00

3 Пmrryги з санimрногiгiсничноi обробм зупинок громадського танGпорry l95 806.00 0,00 l95 806.00

4 Послуги з поперешенш 1а лiквiдацii надзвшайнц сrгryацiй 450 000,00 0,00 450 000.00

5
Прилбання санreхнiчного облашаш шя Micrb обсервачii (олерr<умч коштiв
кп "мжтI") l99 000.00 0.00 l99 000.00

Усього 84.r 8(кл00 l 400 000.00 2 244 Е06,00

мошивих мlсцевФт.

заходв з запобimння

l0. Перелiк регiоншьних цiльових програм, якi виконуються у сшалi бюлжоноi програми



l Iаймеиування MicueBoi7 регiошшьноi проrрами 3rгшыrий фонл Спеlliшьпий фонд Усього

l 2 ] 4

ПроФама розвитý/ благоутрою в iяфраструкгlри м,Нiкополь на 2020-2022 ром 844 806,00 l 400 000,00 2 244 806,00

Усього 8,14 806.00 t 400 000.00 2 244 806.00

l l. пок*зпики бюшетноi програмп:

Лr ilп показники Олшничя вимiру Щжершо iшформrчii Загшьнвй фош Спечiшьшшй фонл

2 3 4 5 6l

l
Кrпiтшький ремонт зяхпсноi споруди цrrвiльного rахпстlz Nс !5336, у т.ч.
вlrготощенпя ПКД в м.l{iкополi ffнiпропвровськоi областi грв 0,00 400 000,00

заmрап

Заruьша шоща зuисноi спорули м2
звiшim вiлдi:ry Нс п

цзн
0 l48,80

Площа змспоi споруш. що потребус капimьноrc ремоrсry м2
звiпim вiддirry НС п

цЗн
0 65,33

Площа захисноi споруди, що зашановано до капimьною ремоЕry м2
звiтнiсъ вiлдiлу НС m

цзн
0,00 65,3з

ефекmвноспi

Ссрелш вартiсъ рбiт з капiшьного ремоrrцl l м2 шощi грн розрахункова 0,00 6 |22,45

Пmма иm шоtцi зжисноi спорулrr, що шанована до капiшьноrc рмонry
до шощi, що погрсбус рмокry розржункова 0 l00

2
Капiтшьнпй ремонт захшсноiспорулп чивйьшого захисту JYo l5351, у т.ч.
вuготощення ПКff в м.Нiкополi ,Щнiпропетровськоi облдстi

грн 0,00 l 000 000,00

запрOп

Ззгшьна шоца захисноi споруди м2
звiтнiсъ вiлдiлу НС m

цзн
0 200,90

fЬоща зшсноi споруди, що потребус mпiшьноrc ремоrгry м2
звimim вiддirrу НС в

цзн
0 l46,6l

профкпу

Площа шисноi споруди, що зашановано до мпiruьноrc рсмокry м2
звiпim вiддi.ту Нс в

цзн
0 l46,6l l46,6 l

ефекmreносmi

Серслня варiсъ робiт з капiruьноrc рмоrry l м2 шощi грн розрцуtsкова 0,00 6 820,8l 6 820.8 l

ро]рахункова 0 l00 l00
Пmма вша шощi захисноi спорудl, що зашанована до шпiшьною ремогтцl
д9 цqrцi, що по?рсбуе рсмокry

3
llошугп з санiтарно-гiгiснвчвоi обробки зупинок громаJtського
транспорту грн l95 Еш,00 0,00

заmроп

Кйькim зушок громадською транспорry, що потрбус сшimрнь
гiгiсничноi обробки од звiпimуmнови 200 0,00

проdукmу

Кiлькim зупинок громадського ,Фанспорту, що зашановано ло санimрно-
гiгiеншноi обробш од звimim уmнови 200 0,00 200,00

ефекпuвносmi

Ссрлм вартiсъ савimрно-гiгiсничвоi обробш l зупинки громаJlського

танспорry
грн розраху н кова 979,03 0,00 979,0з

Усьоrо

400 000,00

l48,80

65,зз

65,зз

6 |22,45

l00

l 000 000,00

200,90

l46,6l

l95 80б,00

200,00

t



Пmма ига зупинок qюмадського танспорlт, що зашанощно до caHimpHo-
гiгiснпноi обрбш до н€обхiдноi кйькоФi розрахункова l00 0 t00

1 Пошуrп r поперешевня та лiквiддцii вадзвпчяйппх ситуачiй грн 450 000,ш 0,00

Площа покрш дорiг Micm, що потребус очищснш прибиршьною машиною од звtпlФ усmнови
,l40

0,00

flлоща покрlrш дорiг Mim, що ашановапо до очнщ€нш прибпршьвою
машиною м2 звimiФуmноsи 140 0,00 740,00

ефекmuвнФmi

Ссрлш MpTim очищенм I 2м покрlrш дорiг rцrибиршькою машиною м2 розржункова 608, l l 0,00 608, l l

flкоспi

Пmма ваm покрtrm дорiг Miffi, що зашановано до очищсцш
прибирмьною машиною до необхiдноi кiльнmi % розрахункова l00 0 I00

5
прилбrнпя сднтсхнiчного обладн{ння лllя Micub обсервачii (одержJ.вач
коштiв КП "МЖТI') грЕ l99 000,ш 0,00

запраm

Кйькiсъ одиниrь саmхнiчного обладнання для Micrb обсервачii, що
необхiдно прнбав од звiвiсъ Кп Мжтl l35l 0,00

профкпу
Кйькim одиниrь саmхнiчноm обладнsнш дп, Micrb обсерmчii, що
зшаношно прнбап од звiпim Кп Мжтl l35l 0,00 l 35I,00

ефекmuвлоспi

Серлня варгim олиницi саreхнiчного обладнанш щя Micub обсерваrчi Фн розрахункоаа l47,30 0,00 l47,з0

яхоспi
Пmма вага одшш саreхнiчною обладнанм для Micrb обссрвачii, що
зашановано придбап до нёобхiшоi кiлькmтi % розрахункова !00 0 l00

4я) 000,00

740,00

l99 000,00

l 35 1,00

Mlcbl(ol рддп

В.о. Зiнченко

о.М. Давидко

Керiвнпк установи гоJlовного розпорядника
бюджетпих коштiв/заступнпк KepiBHllKa установш
ПОГОДЖЕНО:
llазвr мiсцевого фiнансового органу: Управлiпнr

Керiвншк iriсцевого фiпдпсового оргrЕу /
заступшшк KepiBHпKa мiсцевого фiнансовогФ
органу
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