
плспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюлжету на 2020 piK

]ЛТВЕРДЖЕНО
Н.кд] MiBicтepcтsa фiнпЕсiв Украiни
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ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ / ро]порядчий документ
Уппавлiння благочстпою. iнфDастпчкгчDи та комчнального
господаоства НiкопольськоТ MicbKoT ради
(вЩФ..сш о F'mрщ rф йФо fuNг)

н^к^з вiд 

'rO1.1r/' 
tr 9

26 l367I 9l. 1200000 Уп lння
(кпквк мБ)

та
(!айменYвання rcловвого розпоряднпка)

гос нiкопольськоi Micbkoi

Нiкопольськоi MicbKoi рали

(код за

26 l367 l 9
2. l210000 Управлiння iнфраструктури та комY нального господарства

(код за еДРПОУ)
(кпквк мБ) (найменування вiдповiлuьноrc виконавш)

забезпечення функчiонування пiдприсмств, установ та органчiзачiй, шо виробляють, виконують та /або надають
04207l000003. 1216020 6020 0620

(кпквк мБ) (ктпквк мБ) (кФквк)

4- обсяг бкrл?riетних ппи]llачень -

нальнl
(sайменування бюджФноi програм!)

20 475 000.00 у тому числi заrального фонду_ 20 475 000,00

(код бюдхеry)

та спецiалыtого фонлу
0J0 гривень

20.09,20l ? 'lФ ?9з (зi змiнши): нцв мьiсЁровд ояйD iйаiiн"Ъо ершl ZOr+ лs Sзо 'по йкi пившя шрвал:*ння прот!м{о - цi,ьоФm хqrоду сdада!ня Е вихонщяя мiсц,!иr бюлGгi!" (зi

НiкопФьсьюi M'cbxoi р.дя !Ь 20,l2,20I9 Л9 ?Gs?aИI 'Лро бюмd мiФ Нiююл, н! 2020 piк",

б. Щiлi лержа BHoI полiтики, lta досягнення яких спряDrована реалiзацiя бюджетноI програми

7. Мета бюджетноi програми - забеlпечення належноiта безпеDебiйноi ]rоботш об'сктiв жнтлово-комvнального господаоства

tl.

9. Ilапрямки аrtкорltстання бюджетшшх коштiв

N з/п
l належноi та об'скгiв

'}авдання
Л} r/п

l смЕ]
2

MicTaна вrlконання

зня

",ifs 
r/п Напрямки аикористання бюджетних коштiв '}агальниii 

фонл (-пеuiальний фонд Усього

l J 4

l .Щоставка тiл до CMt: 250 000.00 0,00 250 000.00

2 [-азопостачання пам'яt,никiв (KI] МЖТI) l 50 000.00 0,00 l 50 000.00

] Е}iлшколування витат на KtlMyHa,rbHi послуги по вl,л. Лапинська.49 (Кп ,мжТI") 45 00().00 0,00 45 000,0()



l0. Перелiк регiональних цiльових програм, якi виконуються у складi бюджетноi програми

4 Вiдшкодування витат за спожиту на кладовищi волу (КП "Риryмьна служба) 30 000,00 0,00 30 000,00

5
Заходи, повязанi з вирiшенням питань з безприryльними тваринами (одержувач

коштiв КП "Мiськавюлор-l ")
2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

6
Забезпечення функчiонування мереж зовнiшнього освiтлення (одержувач коштiв КП
"Мiськавтодор-l ")

l 8 000 000.00 0,00 l 8 000 000,00

Усього 20 475 000,00 0.00 20 475 000,00

' [lайменування мiсцевоi7 регiональноi програми Загальншй фонл Спечiальний фонд Разом

l 2 3 4

Програма розвитку благоустрою та iнфраструкryри м.Нiкополь на 2020-2022 роки 20 475 000,00 0,00 20 475 000,00

Усього 20 475 000.00 0,00 20 475

l l. Результатнвнi показпикrt бюджетноi п

jYg з/п показники Однниця вимiру !;керело iнформачii Загальнвй фонд спецiальний фонд Усього

l 2 J 4 5 6 1

l Лоставка тiл ло СМЕ 250 000.00 0.00 250 000.00

заmDаlп
Кiлькiсть тiл, якi потребують доставки доставка КОШIТОDИС 464 0 464

пDоd\,кmч

Кiлькlсть тiл. якi заплановано до доставки доставка коtllторис 464 0 464

еdекmчвноспi
Середнi витрати на l доставку грll. DозDахчнкова 538.25 0 538,25

якосml
Питома вага тiл, якi потребукlть доставки до тiл, якi заплановано доставити /о х l00 0 l00

2 Газопостачання пам'ятникiв (кП МжТI) l50 000,00 0.00 150 000.00

}апlDапl

кiлькiсть природного газу, що потребусться для забезпечення пам'ятника куб- м Звiтнiсть КП'МЖТI" l 5879.65 0,00 1 5879,65

пооdvкmч
кiлькrсть пDиDодного газч. що заплановано lt,lя забезпечення пам'ятника кчб. пt. Звiтнiсть КП'МЖТI" l 5879.65 0,00 l 5879.65

ефекmuвносmi
Середня BapTicTb l куб. м газу грн. розрахункова 9.44605 0 9,44605

якосmi
Питома вага природного гzву, що потребусться для забезпечення памятникiв до
запланованого обсму газу

о^ х l00 l00

3
Вiлшкодування витрат на коil!унальнi послуги по вул. Лапинська,49 (КП
"мжтl")

,l5 000,00 0,00 45 000,00

заmраlп
кiлькiсть мешканцiв. якi мож\ть проживати по вул Лапинська.49 осiб Звiтнiсть кП'МЖТI' 20 0 20

проО|,кmу

Кiлькiсть пlешканцiв, якi заплановано до проживання осiб Звiтнiсть КП'МЖТl" l2 0 |2

ефекmuвносmi
ВитDати на l особч за DiK грн. з 750.00 0 з 750,00

якосml
Питома вага кiлькостi мешканuiв, lllo мож}ть проживати по вул Лапинська,49, до
laп.ratttlBaHoi до проживання кiлькос гi мешканцiв

х 60 0 60

0





1 Вiдшкодування витрат за спожиту ltд кладовиllli волу (КП "Рнтчальна слу;кба) 30 000.00 0,00 30 000,00

запlраm

кiлькigгь м3 води, що потiбно цладовищу м3
Звiтнiсть КП "Риryальна

сллrкба"
3400 0 3400

Проdl,рlу

кiлькiсть м3 води, що заплановано до споживання м3
Звiтнiсть КП "Риryальна

слркба"
3400 0 3400

ефекtпuвносmi
сеDеднi витDати за спожитч на кJIaшовишi водч l м3 грн рохрахункова 8.82 0 8.82
якосmi

/о х l00 0 l00

5
Заходи, повязанi з внрiшенням питань з безпритульнпми тваринами
(олержувач коштiв КП "Мiськавтодор-I") 2 000 000.00 0,00 2 000 000,00

запраm

Кiлькiсть тварин, на яку розрахований приryлок од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодоп- l "
490 0 490

Кiлькiсть безприryльних тварин, шо потебують стерилiзаuii од
звiтнiсть Кп

"Мiськавюлоо-l "
400 0 400

кiлькigгь тварин, що потребують годування од
звiтнiсть Кп

"Мiськавюдоо-l"
400 0 400

кiлькiсть тварин. що потребують лiкування од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтолоп- l "
l00 0 l00

Кiлькiсть клiток, шо потребують ремонту од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор- l "
l32 0 lз2

проОукmу

Кiлькiсть тварин, що перебувае у приryлку од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор-l "
250 0 250

Кiлькi gгь безприryльних тварин, що плануються стерил iзувати од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтолоп-l "
200 0 200

Кiлькiсть тварин, що заплановано прогодувати од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодоо- l "
250 0 250

од
звiтнiсть Кп

" М iськавтодор- l "
l00 0 l00

кiлькiсть клiток, що заплановано до ремонry од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодоо-l "
lз2 0 |32

ефекmuвноспi
Серелня BapTicTb l процедури стерилiзачiТ грн. DозDахункова l980.0 0 l980.0
Середня BapTicTb годування l тварини на piK гDн/Diк DозDахчнкова l440 0 l 440
Середня BapTicTb "riкування l тварини на Diк mH/piK DозDах\,нкова l l384 0 l l384
Середня BaDTicTb Dемонтч однiсi клiтки гDн розрахункова 800 800
якосmi
Питома вага тварин, шо перебувас у прит},лку до максимальноТ кiлькостi /о х 5l 0 5l
Кiлькiсть бсзприrr.льних тварин! що потрсбус стерилiзачiТ ло кiлькостi тварин.
запланованих до с,гепилiзацii

о^ х 50 0 50

Ilиrома вага тварин, що заплановано прогодувати до загальнот по,треби х бз 0 63

Питома вага тварин, що заплановано лукувати до загальноi потеби о/о х l00 0

In"-ru вага води. tцо потiбна кладовищу, до запланованого обсму

IKirr*i.r, 
тварин. що заплановано лiкувати

l00



l00l00 0хПитома вага клiток, якi заплановано вiлремонryвати до клiток, якi необх iдно

l8 000 000,00l8 000 000,00 0,00
6

JабезпеченнЯ функчiонуваНня мереrý lовнiшнього освiтлення (олержувач

коштiв КП "Мiськавтолор-1 ")

4 026 0000звiтнiсть Кп
"Мiськавmдор-l"

4 026 000квт-годиниКiлькiсть квт-годин. якi необхiдно дгlя забезпечення функчiонування мереж

iшньго освiтлення на

0 lз8звiтнiсть Кп
"Мiськавтодор- l "

l38одКiлькigгь обскгiв, на яких необхiдно впровадити сист€му облiку ЛОЗОТ-АСКУЕ

8 7608 760 0звiтнiсть Кп
''Мiськавтодор-l "

лю.п/годКiлькiсть люд-год1lн, якi необхiднi ,rLпя забезпечення цiлодобовоi лиспетчерсько-
зовнiшнього освiтлення MicTaноi иlllки

0 4 026 0004 026 000звiтнiсть Кп
"Мiськавюлор-l "

квт-годиниКiлькiсть квт-годин, якi заплановано придбати дпя забезпечення функчiонування
зовнlшньго освlтлення на

lз8l38 0звiтнiсть Кп
"Мiськавтолор-l "

одКiлькiсть обскгiв, на яких заплановано впровадити систему облiку ЛОЗОТ-АСКУЕ

0 8 760звiтнiсть Кп
''Мiськавтодор-l "

8 760люд/годкiлькiсть люд-годин, якi запланованi дrя забезпечення цiлодобовоi диспетчерсько-
зовнiшньою освiтлення мiсгаиноl ýl K}l ня

2,7з2,73 0,00розрахунковагрн.BapTicTb l квт-години, що заплановано придбати

l0 000.00l0 000,00 0,00розрахунковагрн,BapTiBcTb впровадкення l системи облiку ЛОЗОТ-АСКУЕ

64з.000,00розрахункова 64з,00грн.
BapTiBcTb l люд-годин, якi запланованi дlя забезпечення цiлодобовоi

диспетчерсько-аварiйноi пiдтримки функчiонування мереж зовнiшнього освiтлення

tякосmi
l00l00 0хl|питома Вага квт-го/'lин. якi заплановано придбати для забезпечення функчiонування

fовнlшньго освlтлення на до необхiднот кiлькостi

l00l00 0х
Iу

Пrюма вага обсктiв, на яких заплановано впровадити систему облiку ЛОЗОТ-

АСКУЕ до кlлькостl

0 I00х l00!lПиюма вага люд-годин. якi заплановано придбати для забезпечення функчiонування
мереж зовнiшньго освiтлення MicTa на pik до необхiдноi кiлькостi до необхiдноi

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступни к керiвника установи

HciB та мiського бюлжету Нiкопольськоi Micblсoi ради

органу /

В.О. Зiнченко

Лrтr'
м,п,

фiнансового

(пiдпис)

О.М. Давидко

ппоdvкmч

еrhркmчвноспi

/о


