
]ЛТВЕРДЖЕНО
Hnкal ]tliпiс],ерсrRл фiltiхсiв УNраiпll

(у DехаNlilТ ilдкдrI Miliic t ерс | ва фiнsнсiв УкDдillп Bitr 29 лрчf,ня 20l8 року Л! l 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчпй документ
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",*al uи03,аJ.iQ/оft q

плспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюлжету на 2020 piK

!. l Уп вJIlнпя нального нiкопольськоi Micbkoi

2. 12l0000 Управлiння бла iнфраструкгчри та комунальпого господарства Нiкопольсь Kol Mlcbкol

26136719
(код за

26136719(кпквк мБ) (наймеп вання Бllповlд]ьноФ вихонавщ)
(код за СДРПОУ)

3. I2l60ll 60ll 06l0 Експлуатачiя та техпiчне обслугоаYвання житлового фонду(кпквк мБ) (ктпквк мБ) (кФквк)' 01207l00000
(найvсm,вання бюлmоi щтами)

(код бюджеry)
4. обсяг бюджетних призначенrбюджетних асигнувань - l2 785 ш0.00 грн, у тому чисJi ]агального фонду- 6 785 000.00 грн та спецiального фонду - б fiю 0ш.00 гпн_
5. Пiлстави для вuконання бюлжетноi програми: Конституцiя Украiни; Бюджетн ий Кодекс Украiни; Закон Украiни "Про мiсчеве самоврядування в yкpaiнi''; Закон Украiни "Про житлово-комунмьнi послуги''; Наказ MiHicTepcTBaфiнансiв Украiни вiд 20.09-20l 7 Nр 79З (зi змiнами); Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 20l4 Лs 836 "По деякi питання запровадження прогрalмно - цlльовогО методу скJlzulzlння та виконанкя мiсцевих бюджетiв'' (зi змiнами);

у MicTi Нiкополь на 20l8-2023 роки" (зi змiнами); Рiшення Нiкопольськоt
Рiшення Нiкопольськоi MicbKoi ради вiл 22.06_20 l 8 року Л9 83_З7lvII "Про затвердження Програми сприrння ефеmи вному розвитку багатоквартирних булинкiв
Micbкoi ради вiд 20. l2,20l9 року N9 62-57lVIl "Про затвердження Програми розвитку благоустрою та iнфраструmури M.Hi кополь на 2020-2022 роки"; Рiшення Нiколольськоi Micbкoi ради вiд 20.12.20l9 Л! 7О-51lvl ''Про бюлжет MicTaНiкополя на 2020 piK"

якшI
N з/п

l пiдвищення мошивостей житлового иого в вання мешканцiв MicTaстан i, забеспечення його надiйностi та безпечноi

7. Мета бюджетноi проrрами -

8.

Л! з/п Завдання
l - об€кriв ня

Розвиток
з за влас Hocтl
4

9. Напрямки використання бюджетннх коштiв:

Лр з/п Напрямки впкористання бюджетних коштiв 3агальниГr фонд Спечiальний фонд Усього
l 2
I [lоточний ремонт кsартир комунальноi власностi

l 00 000,00 0,00 l 00 000,00
Послуги деформацiiоцi н киз оготехн |чн та tsстановJ]еннястану жlлтлов}lхпричин оудинкlв l 00 000,00 0,00 l00 000,00

3 поточний peltoHT об'сктiв комунальноi власностi 200 000,00 0,00 200 000,00
4 виготовлення технiчноi документацii на житло8i булинки (КП "МЖТI") 50 000,00 0,00 50 000,00
5

няПослуги надан вилиски про безвласностi випlдтвердження л раваре(]страцll говле н н я техн ч }{ого паспорту
об"€ктiвжlлтлових ll;ц bHoI0ком майна мжтIкп l0 000,00 0,00 l 0 000,00

6 Послуги з первинноi iнвентарiзачii
25 000,00 0,00 25 000,00

з ,l 5

2



,7 Фiнансування Micbкoi комплексноi Прграми сприяння ефеmявному розвитку багатоквартирних булинкiв у MicTi
Нiкополь на 20l8-2023 роки

5 000 000,00 6 000 000,00 l l 000 000,00

8 Оплата комуншьних послуг по вiльним об еrгам Koмyнiцbнoi шacHocTi (обслуговувшня булинкiв) ( КП "МЖТI") 50 000,00 0,00 50 000,00

9 Часткове покриmя витрат на комунaцьнi послуги транзитного мiстечка (одержувач КП МЖТI) l 050 000,00 0,00 l 050 000,00

l0 Поточний ремонт модульного мiстечка за адресою: вул, Княжа 99 l 50 000,00 0,00 l 50 000,00

1l Поточний ремонт житлоsих примiщень комунальноi macнocтi (олержумч коштiв КП "МЖП") 50 000,00 0,00 50 000,00

Усього 6 785 000_00 6 000 000.00 l 2 785 000.00

10. Пepe.ltiK чiльових програм, якi викон5lються у скlадi бюджетноi програми

Найменування MicueBoY регiональноi програми 3аruьний фонл Спечiальний фонл Усього

l 2 j 4

Прогрша розвитку блаmуmрою та iнфраструкryри м.Нiкополь на 2020-2022 рки l 785 000,00 0,00 l 785 000,00

Програма сприяння ефкивному розвитку багатоквартирних булинкiв у Micтi Нiкополь на 20l 8_2023 роки 5 000 000,00 6 000 000,00 l l 000 000,00

Усього 6 785 fiю,(ю б 0(ю цю,00 l2 785 шю,(ю

ll i показники бюджеткоi

Ns з/п Покшники Олиничя вимiру ,r]жерело iнфрмачii Заruьний фонл Спецiальний фонд Ус ього

l 2 3 4 5 6
,7

l Поточний оемонт кваDтиD комчнальноi власностi I00 00о.(ю 0.00 lш шю.00
запlрOпl
Кiлькiсть кваDтир . що потDебчють DeMoHTv од звiтнiсть кп МжтI 4 0 4
проdукmч
Кiлькiсть квартиD. що планчсться вiдDемонтчвати од, звiтнiсть кП МжтI 4 0 4
ефекmчвпсrcmi
Середня BapTicTb Dемонту однiсi кваDтиDи гDн оозDжчнкова 25 000,00 0 25 000.00
якоспi
Питома вага кваDтиD. якi планчсгься вiдDемонтчвати до кваптио_ якi потоебчють oeMoHTv .^ х l00 0 l00

, пошчги з оцiнки технiчного craHy Ia встаЕOшtння rtршчlrш дефоDмаuiiжlrтловшх бчдшшкiв l оо 0оо,оо 0.ш l 00 000.00
заmрum
Кiлькiсть житлових будинкiв, що потDyбують встановлення причин деформацii од звiтнiсть КП MЖTI ll,| 0 ll7
проОукпу
кiлькiсть житлових бчдинкiв. що заплаяоваяi до оглядч з встановлення поичин дефоомацii од. звiтнiсть КП МжТI 2 0 2
ефекпuвttоспi
Середня BaoTicTb огляду гDн Dо]Dцчнкова 50 000,00 0 50 000.00
якоспi
питома вага житлових бчдинiкв- якi планчсгься оглянwи. до тих_ якi потоебчють оглялч % х | ,1l 0 1.7l

3 поточнпй пемонт об'сшiв комчнальноi шасноmi 200 000.00 0.00 200 0(ю.Oо
зоmроп
Кiлькiсть об'сктiв Koмvнmbнo'i власностi _ шо потDебчють Del,oн l y ол звiтнiсть кп Мжтl 5 0 5
проОукпу
Кiлькiсть об'спiв комчншьноi власностi. шо планчсться вiдDемонтчвати ол звiтнiсть кП MЖI'I 5 0 5
ефакпlrlплсmi
Сеоедня BanTicTb oeMoHTv l об'сктч комчншьноi власностi гD|| розрахyнкова 40 000.00 0 40 000.00

питома вага об'сктiв kollvншbнo'i власностi_ якi планчсться вiлоелtоttтчвати дrr сrб'сктiв якi потоебчють oeMoHTv х l00 0 l00

I





4
50 000.00 0.о0 50 000.00

звiтнiсть КП M)ICI'I 30 0 30
TcxHi ч од.

звiтнiсть KI I МжТI 30 0 30
на житловt од,

ня грн DозDахчнкова l 666.61 0 1 666,67

питома вага кiлькостi технiчноi документацii на житловi булинки, що заплановано виготовити до необхiдноi у. х l00 0 l00

5
послуги ] надання виписки про пiдтвердження peccTpauii права шасностi без виговлення технiчного паспорту

жптловшх об"сктiв нерухомого комунального майна (олржувач КП МЖТI)
l0 000,ш 0,00 l0 шю,00

Кiлькiсть об'сmiв, на якi потрiбно надати виписку про пiдтвершкення peecTpauii права власностi без виготовлення
од. звiтнiсть кП МЖТI 28 0 28

од. звiтнiсть КП МжТI 28 0 28об'скгiв, на якi заплановано надати виписку про пiлтвердження peccTpauii права власностi без

технiчного

Dозоахчнкова 357, l 4 0 357, l 4
ви п Iic ки грн

Пнтома вала кiлькостt об спtв. на якi заплановано надати виписку про пiлтверлrження ресстрацii права власностi без

внготовлення технiчного паспорry до необхiдноi кiлькостi
х l00 0 l00

25 ш0.00 0.{ю 25 0(ю.(ю
6

звiтнiсть УБI та КГ l54 0 7,70од,

звiтнiсть УБI та КГ ,lI 0 7|
Кtл од.

оозDахчнкOва з50.00 0 350,00
з гр|

х 46 0 46о^

5 0ш 000,00 б о00 000,ш ll0шOш,00
7

MicbKoT комплеКсноl ПрограмИ спркяннЯ ефеmшвпомУ роlвиткч багатоквартирвшх булинкiв у

icTi Нiкополь на 20l8-2023 роки

звiтнiсть чстаяов 240 0 z40
кiлькiсть од.

звiтнiсl ь vcTaHoB зl 0 зl
кiлькiсть од.

кiлькiсть ОСББ, цо потребують проведення капiтшьного ремонry од, звiтнiсть УБI та КГ 0 2 2

звiтнiсть УБl та Кг 0 488 488
[lлоща осББ 24", капiтального м2

ГIлоца cTiH та стель оСББ - 24" капiтального м2 звiтнiсть УБI та КГ 0 2|2l 2l2l
звiтнiсть УБI та КГ 0 23880 2]880м2

звiтнiсть чстанов 25 0 25
кiлькiсть од.

звiтнiсть чстаяов l0 0 l0
Кiлькimь од,

звiтнiсть УБI та КГ 0 2 0
кiлькiсть од,

звiтнiсгь УБl та Кг 0 488 488
- 24" на якlи м2

звiтнiсть УБI та КГ 0 2l2l 2l2l
24,cTlH на капiтальноm м2

м2 звiтнiсть УБI та КГ 0 23880 23880

грн DoзoilxvHKoBa l25 000,00 0 l25 000.00

грн DозDа(чнкова l 87 500_00 0 l87 500,00

грн DозDа\чнкова 0.00 3 000 000,00 3 000 000,00

грн DозDахчнкова 0.00 762.02
,762,02

грн Dозра\чнкOва 0.00 620.з4 б20,34

грн DозDахYнкова 0.00 l l3.6] l l з,бз
ля IM2 н

|,,ь,,"","^,,," ",,

-ТС.-,*" 

^"**очноl,о DeMoHTv одного житлового бчдинку ОСББ



якоспi

Питома вага кiлькостi булинкiв, якi запланованi до поточного ремонту до кйькостi булинкiв, якi потребують ремонту .h х 10 0 l0

Питома вага кiлькостi лiфтiв, якi заrulанованi до поточного ремонту до кiлькостi лiфтiв, якi потребують ремонry х з2 0 з2

Питома вага кiлькостi булинкiв ОСББ, якi залланованi до калiтального ремонry до кiлькоmi булинкiв, якi потрбують
капiтмьного Dемонтy

х 0 100 l00

Питома вага кiлькосri м2 покрiвлi ОСББ, якi заллаffоваяi до кшiтального рмонry до кiлькостi м2, якi потрбують
капlтаJIьного ремонту

х 0 l00 l00

Питома вага кiлькостi м2 стiн/стель ОСББ, якi зiшланов:rнi до калiтzшьного ремонry ло кiлькостi м2, якi пmребують
капiтмьного ремонту

о^ х 0 l00 l00

Питома вага кiлькостi м2 фасалiв булинку ОСББ, якi запланованi до }теплити до кiлькостi м2, якi необхiдно }теплити уо х 0 l00 l00

8
Оплата комунальних послуг по вiльним об скгам комуltальноi шасностi (обслуговування булинкiв) ( КП
,,мжтI,,) 50 шO,ш 0,00 50 000.00

зо nl Dапl
Кiлькiсть квшDатних MeTniB вiльних обсктiв шо потоебчють оплати комчншьних послчг квм зBiTHicTb Кп МжТI l 543.2l 0 l 54].2l
пооDvкпу
Кiлькiсть квадратних MeTpiB вiльних обсктiв, що запланованi до оплати комунalльЕих послуг кв.м звiтнiсть Кп МЖТI l 54з 21 0 l 54з 2l
ефскmuвносmi
BapTicTb комунальних послуг l KB.M/Mic грн DозDа-хчнкова 2,10 0 2,7о

Питома вага BapTocTi вiдшкодованих коммунiulьних послуг до Hapzlxoвaниx % х l00 0 l00
9 Чашкове покриття вптрат на KoMyHaltbHi tlослуги тран}итного мiстечка (олержувач КП МЖТt) l 050 000,00 0.00 l 050 000.00

зuпрапl
Проектна кiлькiсть мешканцiв транзитного м iстечка осiб звiтнiсть КП МЖТI 456 0 456
пDо()укmу
Кiлькiсть мешканцiв транзитноrо мiстечка, що заплановаriо до проживання осiб звiтнiсть КП МжТI l78 0 l78
ефскпturlпtлсmi
Серелня сума вiдшкодування на одного меu]канця тршзитного мiстечка,/рiк гDн DозDа\чнкова 5 898 88 0 5 898.88

Вiдсоток вiдшколованих витпаI на комчныьнi послчги тDанзитного мiстечка ло наDа\ованих l,nя Dозl)а\чнкова l00 0 I00

l0 Поточннl'i ремонт модульного rtiстечка ]а адресою: вул. Княжа 99 l50 шю,00 0,00 l50 шю,00
заmрum
Кiлькiсть модyльних мiстечок, якi потребують поточного рсмонту од звiтнiсть КП МЖТI l 0 I

Кiлькiсть кs.м., що потребують ремонry ка. м звiтнiсть КП МЖТI l 586,25 0,00 l 58б,25
проdукпу
кйькiсть модyльних мiстечок . якi запланованi до поточного ремонтч од звiтнiсть Кп Мжтl l 0 l
Кйькiсть кв.м.. що плiшчються до поточного Dемонтy кв,м звiтнiсть КП МЖТI l 586.25 0,00 l 586,25
ефакпuвлосmi
середня BapTicTb поточною ремонтч l модчльного мiстечка гDн DОЗDZLХЧНКОВа l 50 000.00 0 l 50 000,00
Середня BaDTicTb l кв.м. поточного DeMoHTy гDн DозDа\чнкова 94.56 0 94,56

якоспl

Питома вага кйькостi модульни\ мiстечок. на яких плануеться проведення ремонry до кiлькостi модульних мiстечок.
на яких потрiбно проведення ремонтч

х l00 0 l00

Питома вага кiлькоmi кв.м,, якi запланованi до почочного ремонry до кiлькостi кв.м,, якi потребують ремонry % 100 0 l00

t



50 000,000,0050 000.00
ремонт жнтловнх пршмiщень комчнальноi шacнocTi (одержувач коштiв кп "мжтl")ll

l000l00х%вzга кЙькостi примiщень комунальноI на яких плzlнустюя прведення ремонry до

я ких

кlлькостl

KepiBHtlK ycтaHoBlt головного розпорядника
бюджетних коштiв/зяступ н и к KepiBH шка установп

ПОГОДЖЕНО:

Управлiпня скономiки, фiпансiв та мiського бюлжету НiкопольськоI мiськоi рали

Керiвшик органу /
,tастчп фiнаtlсового

м,п,

В.о.Jiнченко

O.N'l. Лавидко
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