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ЗЛТВЕРДЖЕНО
Накr] / рзпорядчшf, документ
упоашiшшя благочстоою. iнфоастпчmDп та комчпальноrо
господgпства НiкопольськоI MicbKoi пrди

няказ вiд J{!

плспорт
бюджетltоi прогрlми мiсцевого бюдr(ету .ra 2020 piк

l. l200000
(кпквк мБ)

lння MlcbKol 26|36719

26136719пи комчндльного IIiкопо.lI bcbкol Mlcbкo! Dадпблагочстпою.2. l210000 Упраш lння та
(кпквк мБ) (ff sйvецтsffi riфii@ьюm вrcнвш) (iод ý еДРПОУ)

3. 12 бOlз 0б20
(кпквк Фryмя)

4. обсяг бюджетнпх прIrзначень/бюдr.(етних дсигнувань _ 2 380 8ш.(ю у тому чиоri звгшьного фонлу l 530 8ш,(Ю

гривень та спецiальпого фонлу - 850 шю.(Ю гривень

Нiкополя на 2020 piK" (зi змiнами).

7. Мета бюджетноi програмп - забеfпечення фчнкцiончвашня цiяльносri водопDовiдно-канаJliзэцiRнпго гOсподаDсrа

8.

9. Напрямки використання бюджетнпх коштiв:

N з/п
пiдвищення надl

l вводiв на багатоповерховпх булинках, лiквйацiя пiлrопленнь булинкiв.ремонry

] молернiзачii каналiзацiйних мерж, полiпшення роботи очисних споруд.

Л! з/п Напрямкrr викорlrстдння бюджетннх коштiв Загальннй фонл Спецiальний фонд Усього

l 2 3 4 5

l
Поточний рмонт вводiв на багатоповерхових булинках (олержувач КП
"нвувкг") 900 000,00 0,00 900 000,00

2
ВикоRання рбiт згйно з проекгами на калiтаlIьний рмонт внцрiшньо-
кмртальноi каналiзацii (в т.ч. виготоыlення ПК,Щ)

0,00 700 000,00 700 000,00

3 Закупiвля запiрноi арматури для замiни на КНС, каrrалiзаtiйних мережах 0,00 l 50 000,00 l 50 000,00

4
Фiнансова пiдтримка на ошпту за елеmричну енергiю дlя забезпечення

безперебiйноi роботи КП "НВУВКГ"
бз0 800,00 0,00 б30 800,00

Усього l 530 800.00 850 о00.(ю

l0. Переlliк регiонаJIьннх цiльових прогрsi!, якi у склsдi бюдr(етноI програмп

Найменування MicueBoi7 ргiональноi прграми Загальний фонл Спечiальний фнл Усього

I 2 3 4

2 380 80о.(ю



Програма розвитку благоустрою та iнфраструкryри м.Нiкополь на 2020_2022 роки l 5з0 800,00 850 000,00 2 з80 800,00

Усього l 530 800.0о tl50 0о0.00 2 38о 8оо.оо
ll i показнпкн бюджетноi

ЛЭ з/п показннкн fiжершо iнформsцii Загальниfi фонл Спечiальний фокл Усього

I ) 3 1 5 6 7

l Кдпiтальний ремонт каншiзачiйних мереж 0,ш 850 fiю,(ю 850 fiю,Oо
заmраm

Пртяжнiсrь внlпрiшньо-квартальноi каfl алiзацii, що потребус
кiлпiтаJIьноm ремонту

п.м звiтнiсть установи 0 l57 73l l57 1зl

Кiлькiсть запiрноi арматури каналiзацiйних мереж, що потрубу€ замiни шт звiтнiсгь установи 0 j 3

проdукmу

П;ютяжнiсть внутрiшньо-квартальноi каналiзацiТ, що заплаяовало до
капiтального ремонту

п.м звlтнlсть установи 0 387 387

Кiлькiсгь залiрноi арматури каналiзацiйпих мереж, що з:lJuIановано
прилбати шт звпнlсть чстанови 0 3 j

ефекmuвноспi

Серлня вартiсгь l п.м. рмонта внлрiшньо-кваргальноТ капалiзацii, у т.ч.
гкд грн- розрахункова 0 1 808,79 l 808,79

Серелня BapTicTb одиницi запiрноi армаryри грн розрirхункова 0 50 000,00 50 000,00

Питома вага робiт згiдно з проеmами на капiтальний ремонт внутрiшньо-
квартальноi каналiзачii, якi заллановitно до тих, якi потрiбно виконати х 0 0,25 о,25

Питома ваfа запiрноi армаryри лпя замiни на каJrалiзацiйних мереж, яку
зашановllно прилбати ло кiлькостi запiрноi арматури, яку потрiбно
придбати

х 0 l00,00 l00,00

.Д,инамiка gротяжносi внлрiшньо-квартапьноТ кл{алiзацii, що заплаяовано
до капiтальноm ремонry порiвняно з попеDеднiм роком

% х 0 lll l11

2
Поточний ремошт вводiв на багатоповерховнх булпнках (одержувач
кп "нвувкг") 9шцю,(ю 0,ш 9шшю,(ю

заmраm

Кiлькiсть вводiв на багатоповерхових булинках, якi потребують ремонту од
звiтнiсгь Кп
"нвувкг" 330 0 330

прu)укmу

Кiлькiсть вводiв на багатоповерхових будинках, якi залланованi до
ремонту

од.
звiтнiсть Кп
"нвувкг" 57 0 57

ефекпuвносmi

Серлня варгiсть рмонry олиничi вволiв грн розрiLхунковir l 5 873,00 0 l5 873,00
якосmi
Питома вта вводiв якi запланованi ло рмонry ло тих, якi потрбують
ремонry

х 1,1 0 |1

.Щинамiка кiлькостi вводiв на багатоповерхових булинках, якi зtшлановirнi
до ремонry порiвняно з поперднiм роком

х 78 0 78

4
Фiнансовд пйтримка на оплату зs епектричну енергiю л,llя

б30 8(ю,(ю 0,00 б3O8ш,ш
заmраm
Кiлькiсть комуtsаJlьних пiдприсмств, що потребlтоть пiдтримки дпя оплати
за елетроенергiю од звiтнiсть КП NDKTI l 0 l
проdукmу
Кiлькiсть комунilльних пiлприсмств, яким заплановано надати пИтимку
дJIя оплати за еJlетроенергlю од. звiтнiсгь КП MжTI l 0 l

ефекmuвпосmi

Олиничя вимiру



Керiвнпк устsнови головltого розпорядвпка
бюджетшrrх коштiв/заступнrrк KepiBшrrKa установи

ПОГОДЖЕНО:

Упракlliппя економiки, фiнансiв та мiського

Керiвшtlк мiсцевого фiпапсового оргашу /

заступнпк керiвшика мiсцевого фiпrшсового
оргапу

мл.

радп

В.о. Зiнченко

О.М. Давшдко

630 800,00630 800,00 0грн.Серлня сума пiлтрики одному пiлтрисмству

якосmi

l00l00 0'/о х
Питома вm кйькосгi комун:tльних пiдприсмств яким з:tш:lновано
надання пiлтрики на ошату за еJIеffiричну енергiю ло тих, якi потрбують
надання пiдтримки
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