
плспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2020 piK
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ЗАТВЕРДЖЕНО
HaKar MiHicepcBa фiнансiв Украiши
26 серпня 2014 року Nr t36
(у рлrкчii HaKary MiHimepoBa фiнансiв Украiпи вй 29 грулпя 20l8 року Лt l209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
уппавлiнпя блаrочстпою. iнфrrастпчкгчои та комунального
господаDства нiкопольськот MicbкoТ ради
(пrtмфIм{rr гGlФпф рtпщхrrr штЬ iЬftштfuв!ry)

наказ вц

26|36719
(кпквк мБ) (найменувш головного розпорядша) (код за еДРПОУ)

2. 12l0000 Управлiння благоустрою, iнфраструктури та комунального гос подарства Нiкопольськоi Micbкol ради 26136719
(КПКВК МБ) (наймснування вiлповiлального вжоншru)

3. 1218340 8340 0540 Природоохороннi заходи за рахунок цiльовицфqцдiв

(код за еДРПОУ)

04207100000
щrквк мБ) GlrrKBK мБ) (кФквкl (юлrc,rуiмfuеrюiлрогр.пr) (ед бодreту)

4. Обсяг бюд*Фнпх прппltчехь/бюдмвпх !спгяув,нь - бДýJlgДg rрив.нь, у тому чlqi мгшбноm фо ду _ 0l0Цrp,B.Hb п сл.цirльного Фопду ýjýýJ!!JЦ0 грхзеяь.

5. ItiдФзЕп ,ц,lя впкоиt[ня бюдмноТ прогрдмпl кояФ!гrytru Уцаiъ!; БюФЕгнrй кодЕкс Укрбtъr; з.аOн Ухроiни "пр мiсцеве с!моврядуванвя в УФаiнi"; захоЕ yKPaiB! (Про
осяопнi заýrди (сФаr€гiю) дерааsяоi €кологiчвоi лФiпкп Уфаiни ш п€рiод до 2020 pot9} Еiд 2l грудя, 2010 р|ry Лq 2Е l E_vI (зi зMi'ш, п доповяеяшмr), Лосганова Кбiяету
MiяicrpiB У,рбiя, (Про зпзердreння перелiку видiв дiяльносгi,ло н.ле*ЕБ до прирдоо\орннпх заходiD, вiд l7.09.199б фку JY9l l47 (зiзмiши Е доповн.яшмФ; Нм Мiяiсг€rЕгва
фi!щсiв Укрбi]ни вiд 20.09,2017J{! 793 (зiзмiнщй); Нм Мiнiсrcрсгm фiшсЪ Укра,:нr 26 серпш 2014 Jф 8Зб "По деrкi пrmяв! запроваджеям прог!€ляо _ цiлювою мФду
сшздщш m впкоианяя мiсцевпх бюдr€гiв" (зi змi!ши); Рiш.нш Нiюпшrcьюi мiсьюi рsдt пр зФrц*еяя, MicbKo прграми "RФло.iя 2018-2022" Bb22.|2.20r.1 фI9 JYф4_29ЛrI (зi
змiямя)i РiФевя, НПоопольсьlФi мiсьюi рбди вiд 20. t2.20l9 N9 70-57/vU "Пр бюдrltФ MiФ Нiкопмь на 2020 piк" (зi змiвеr).

tI0,Il rгIl lla якllх бюджетнот
N з/п Цiль державноi полiтики

l
Формування безпечних умов житг€дiяльностi людей, забезпечення екологiчноТ безпеки, вiдновленIlя та створення територiй прирдно-заповiдного фонду, визначення
охоронних територiй та iнше

7. Мета бюджетноТ програмl| - покDашення станч пDиDодоохоDонного сеDедоища

8. Завдання бюджетноТ п

ЛЬ з/п Завдання

l 3абезпечення прилбання багаюрiчних насаджень, Покряlltgцllg санiтарного та екологiчного cт:lнy Micтa-

2 Забезпечення виконання проеtсних робiт з покращсння стану природоохоронного середовища

9. Ilапрямки використаllня бюджетних кош,гiв:



Лi з/п Напрямкll Rl|користання бюджетнtlх коштiв Загалыlпli фопд Спецiальншй фонд Усього

l 2 3 4 5

l
Прилбання багаторiчних зелених насадженнь, висадка та }тримання зелених

насаджень
0,00 l 000 000,00 1 000 000,00

2
Проеrг на реконструкцiю каналiзацiйних очисних споруд по вул Херсонська
557, м Нiкополя, ,ЩнiпропегровськоТ облаgгi, у тому числi експертиза

0,00 l30 000,00 lз0 000,00

J

Впровадження мунiципа.гtьноi автоматизованоТ сиgгеми екологiчного
монiторинry сгану атмосферного повi,тря на терrгорii м. Нiкополь (у Tot"ty

числi перрахунок преtсгно - кошюрисноi локумектачii)
0,00 l96 300,00 l96 300,00

4
Прведення прмислових ви пробувань для пiдтвердження ефекги вносгi

реагснтноi очистки в yN{oBtD( очисних канмiзацiйних спорy,д м. Нiкополя
0.00 200 000,00 200 000.00

5

Розробка проекrно - кошторlлсноТ докумеrrтачii "Капiтальний ремонт та

iнженерний зtжист жлtтлових масивiв вiд силовоi ерзiТ в районi вулиць

Нестеров4 Рибна, Рижикова, Бакiнськ4 .Ц,екабристiв, Короленко,

[нiпровська, пров. Шкi:lьний, Знаменський в м. Нiкополi", у тому числi
експертиза.

0,00 540 000,00 540 000,00

6

Капiтальний ремонт та iнженерний захист житлових масивiв вiд силовоi
ерозiТ в районi вуличь Нестерова" Рибн4 Рижиков4 Бакiнська, .Ц,екабрисгiв,
Короленко,.Щнiпровська, пров. Шкiльний, Знаменський в м. Нiкополi

0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

7 Вgгановлення рацiацьного вiдqгiйника 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00

8
Придбання обладнання для реконструкцii очисних каналiзацiйних споруд м.

Нiкополя
0,00 300 000,00 300 000,00

Усього 0,00 б 86б 300,00 6 866 300,00

t0. Перелiк регiональних цiльовlrх програм, якi виконуються у складi бюджетноi прОгРами

l l. Результати вн i показни кп бюджетноi програми:

IIаl"tменування м iсцевоV регiонал ьноТ п рограм ll Загальшlrй фонд
спецiальний

фонд
Усього

l 2 3 4

Програма "Екологiя 20 |8-2022" 0,00 6 866 300,00 6 866 300,00

Усього 0,00 6 866 300,00 6 866 300,00

М з/п показники Одиниця вимiру !дере-гlо iнформачii Загальний фонд Спецiа.пьншй фонд Усього

l 2 3 4 5 6 7

l
Прилбання багаторiчних ]елених насадженнь, висадка та утримання
зепених насаджень

0 l 000 000,00 l 000 000,00

I



заmраm
Кiлькiсть садщацrriв (дерgзз1, що необхiдно придбати шт звlтнlсть вlддlлу екологll 0 66,7 667
цроРукmу
кiлькigгь саджанцiв (дерева), що зплановано придбати шт звlтнlсть вlддlJry екологll 0 667 667
ефекгивносгi
Серелнi витати на придбання одного саджанtи (дерева) грн розDжункова 0 l 500,00 l 500,00
якосtпi

питома вага саджанцiв, якi плануюсгься придбати до необхiднот кiлькостii
саджанцiв

о//о х 0 l00 l00

2

Проект на реконструкцiю каналiзацiйних очисних споруд по вул
Херсонська 557, м Нiкополя, ffнiпропетровськоТобластi, у тому чиоri
експертиза

l30 000,00 l30 000,00

заmраm
кiлькigгь проекгiв. що щодо яких необхiдно вигоювити експертизу шт звlтнlсть вlддlлу екологll 0 l l
проdукmу
Кiлькiсть проекгiв, що щодо яких заплановано виготовити експертизу шт звlтнlсть вlддlлу екологll 0 l l
ефекmuвносmi

Середня BapTicTb експертизи одного проекry грн розрахункова 0 l 30 000,00 l30 000,00
якосml
питома вага проекгiв, щодо яких заплановilно виготовити експертизу до
необхiдноi кiлькоgгi

о//о х 0 l00 l00

J
Впровалження мунiцlrпальноТ автоматизованоТ системи екологiчного
MoHiToptrHry cTally атмосферного повiтря на територiТ м. Нiкополь (у
толrу числi перерахунок проектllо - кошторисноТ локументачft)

0 19б 300,00 l96 300,00

заmраm

Кiлькigгь ПК.Щ на впровадження мунiципальноi атоматизованоI сиситеми
екологiчного монiторинry стану атомосферного повiтря, що необхiдно
перерlIхувати

шт звiтнiсть вiддiлу екологii 0 l l

проdукmу

Кiлькiсть ПК! на впровадження мунiципальноi атоматизованоi сиситеми
екологiчного мон iтори нгу стану атомосферного повiтря, що заплalновано
перерахувати

шт звlтнlсть вlдJtlлу екологtl 0 l 1

ефекmuвноспi

Вартiсгь перерахунку ПКЩ на впровадження мунiципальноТ атоматизованоi
сиситеми екологiчного монiторинry сгану аюмосферного повi,тря

грн звiтнiсть вiддiлу екологiТ 0 l96 300,00 l96 з00,00

якосп|,

питома вага проекгiв, Iцо зtlллановано перерахувати до необхiдноi кiлькоgгi о//о х 0 l00 l00

1

Провелен ня п ром исловlrх ви п робу вань для п iдтвердження
ефекгltвностi реагеltтноТ очистк1l в умовах очисних каналiзацiйних
споруд м. Нiкополя

0 200 000,00 200 000,00

0



Кiлькigгь вирпобувань, шо необхiдно провести для пiлтвердження
очистки в чмовzж очисних каналlзацlиttих

lшт звiтнiсть вiлдiлу екологiТ 0 l

Кiлькigгь вирпобувань, що заплановано провеgги для пiлтверлження

ефекгивностi реагентноi очистки в yмoBirx очисних каналiзацiйних споруд
шт звlтнlсть вlддlлу екологll 0 l

Вартiсгь проведення випробування для пiлтвердження ефекгивносгi

реагентноi очисгки
грн розрiLхункова 0 200 000.00 200 000,00

якосml

питома вага випробувzrнь, lцо заплановано провести до необхiдноi кiлькоgгi уо х 0 l00 l00

5

Розробка проектно - кошторl|сноiдокументацij "Капiтальний ремонт
та iнженерний захltст ж}lтлових масивiв вiд силовоТ ерозiТ в районi
вулиць Нестерова, Рtrбна, Ршжикова, Бакiнська, !,екабристiв,
Королешко, filriпровська, пров. Шкiльниri, Зпамеtrський в м. Нiкополi"

чl|слl екс

0 540 000,00 540 000,00

заmраm

кiлькiсть ПКД, що необхiдно шт звlтнlсть вlдцlлу екологll 0 l l

кiлькiсть ПКД, якi заплановано виготовити шт звlтн lcтb вlддl.r[у екологll 0 l l

ефекmuвносmi

варгiсгь олного ПКЩ грн розра.хункова 0 540 000,00 540 000,00

якосmi

питома вага ПК'Д', якi планусгься рзробити до кiлькостi ПК,Щ, якi

необхiдно розробити

о^ х 0 l00 l00

6

Капiтальпий ремонт та iнженерний захист житлових MacltBiB вiд

силовоi ероз[[ в районi вуJIIrць Нестерова, Ршбltа, Рижикова, Бакiнська,

!,екабристiв, Короленко, !,нiпровська, пров. ШкiльниГr, Знаменський в

м. Нiкополi

0 2 000 000,00 2 000 000,00

заmраm

Протяжнiсть житлових масивiв, на яких необхiдно проведення калiтального

ремонту та lнженерного зtlхисту
м звlтнlсть вlддrлу екологll 0 2000 2000

Протяжнiсгь житлових масивiв, на яких заплановано прведення
кalпlтального та iнженерного зzlхисту

[, звlтнlсть вlлцlлу екологll 0 65 65

uвносml

середня вартiсгь проведення капiтального ремонту та iнженерного захисту

на lM житлового масиву
грн розрtlхункова 0 зl 000,00 з1000,00

якосml

заmраm

I



0 з Jо/о х
питома вага протяжностi житлових масивiв, на яких запла}Iовtlно

проведення капiтzL,Iьного ремонту та iнженерного захисту до необхiдноi

кiлькостi

0 2 500 000,00 2 500 000,00Встановлення радiального вiдстiirнlrка1

заmраm
0 l lзвlтнtсть вlддlлу екологllшткiлькiсть радiа,,lьних вiдстiйникiв, що необхiдно вgгановити

пDоdvкmу

звtтнlсть вlддlлу екологll 0 l lшткiлькiсть радiальних вiдстiйникiв, що зltплановано встановити

рзрахункова 0 2 500 000,00 2 500 000,00грнсередня вартiсгь встztновлення l ралiального вiдgгiЙника

якосml

0 l00 l00уо хпитома вага радiальних вiдсгiйникiв, що заплановано всr,ановити

300 000,00 300 000,008
Придбапня обладнання для рекоllструкцiТ очисннх каналiзацiйних

м. Нiкополя

l lзвlтнlсть вlддlлу екологll 0шткiлькigгь одиниць обладнання для реконструкцiТ очисних каналiзацiйних

д, що необхiдно придбати

проdvкmч

lзвlтнlсть вlдJIlлу екологll 0 lшткiлькiсть один иць обладнання для реконсгрукцiТ очисних каналiзацi йних

споруд, що заплановirно придбати

розрахункова 0 300 000,00 300 000,00грн л
серсдня BapTicTb l обладнання для реконgфукцii очисних каналiзаIliйних

споруд
lllякосm,

х 0 l00 l00уо llпитома вага кiлькiсть одиниць обладнання, що заплановано придбати до
необхiдноi кiлькоgгi

KepiBHltK установи головного розпорядника
бюджетн trx ко штi в/заступ н и к KepiBH Ir ка уста нови

ПОГОflЖЕНО:

Управлiння економiки, фiнансiв та мiського

KepiBHlrK мiсцевого фiнансового органу /

заступник керiвника мiсцевого фiнансового
органу

Micbкoi ради
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В.О. Зiнченко

Датt погоджaння

м,п,

о.М. Давидко

ефекmuвносmi

0
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(пiдшс)


