
плспорт
бюджетно[ програми мiсцевого бюлжеry на 2020 piK

ЩI?QQQQQ lцрqЕцiння благоустрою, iнфраструlсгури та комунального господарства Нiкопольськоi MicbKoi ради

,}лтвЕрджЕно

Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Укрвiни
26 серпня 2014 року N! 836
(у редsкцii нsк!зу MiHicTepcTBa фiвансiв Украiни вiд 29 грудня 2Ol8 року Nt 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Уппавлiння благочстрою. iнфрастDчкгчри та комчнального
господарства нiкопольськоТ MicbкoТ Dади
(r.aKrlurtr.oшrdo рmрцrrý rтФtr tkцФ,оfuкý)

наказ BiлObtfu!}-&L },s 9

26136719
(КПКВК МБ) (наймецування головного розпорялника)

2. l2I0000 УпDавлiння благочстрою. iнфрастрчlсгчDи та комчнального господа Нiкопольсько[ MicbKoi Drли

(код за СДРПОУ)

261367|9
(кпквк мБ) (наймекуванвя вiдповtдшьного виконавця) (код за еДРПОУ)

04207l00000J. l2lб040 6040 0б20 повязанt з полIпшенням питноl води
(кпквк мБ) (ктпквк мБ) ( (найменування бюлжfr Hoi програми) (код бюджеry)

4. Обс.г бюдм,t прпt!tч.вь/б!одrrcтппх .сrгпу!.нь _ а!Ц9!Ц]09 .рпЕнь, у mму чяФi D.шьлоm Фонду -!!!5,]0!ДЦg rрпrcЕь Tt сп.цirльпо.о Фонду - l50 000,00.рU.спь.

5. ПiдФЕ. дл' впr'опrппя бюд*tтпоi прогрtшп: КоцФIтr!й УФаТниi Бюдмий Код.кс Украiнц 3аюн Украiяи "Про мiсц.ве самоврядъOнш в yKpaiяi"l Наш Мiяiсltрстd фiнФСiв

2022 роки"; Рiшеян! НiюпФьсьtоi йiсьюi рад! Еiд 20, t 2.2019 ,It! 70-57/vll "Про бюдм Miф НiкопФя на 2020 piк",

як]iх Balla ]ull

N з/п цiль державнот полiтики

l Покращення стану водопровiдних мереж та якостi водопостачання

7. Мета бюдrсетноТ програ]чlr - Забезпечення населеllшя питною водою належноi якостi

8. Jавданшя irl1l

ЛЪ l/п '}а вдан ня

l покращення стану водопровiдних мереж та якостi водопостачання

9. l l ап ряпr ки впкорпсr atl пя бюл:rtсr,ltlrх коштiв:

ЛЬ з/п Н а п ря lr Ktt Blt KopllcTa н ня бк1,1;кеr,lt и х коштiв '}ага.rьншй 
фонл спецiальний фонд Усього

l 7 3 .l 5

l Поточний ремонт мереж водопостачання 7 000 000.00 0.00 7 000 000.00

2 Закуrtiвля запiрно[ арNlатури lUtя замiнlr на l]IlС.волоllровiдних мережах 0;00 l49 000,00 l49 000_0()

-) Прилбання HaccrciB 0.00 l 000.00 l 000.00





4

розробка електронноi моделi мереж цен,гра.,Iiзованого водопостачання

м.Нiкополь з проведенням робiт по ix технiчнiй паспортизацiТ та
кп "нв

997 000,00 0,00 997 000,00

5

Розробка гiдравлiчноi моделi мереж централ iзованого водопостачання

м.Нiкополь i технiчних заходiв по оптимiзацiiiТ структури i роботи
(одержувач КП'НВУВКГ")

998 000.00 0,00 998 000,00

Усього 8 995 000,00 150 000,00 9 t45

10. Перелiк регiональпих цiльовпх програм, якi вrrкоltуються у складi бюджетнот програмll

Найменування мiсцевоi7 регiональноi програми Загальний фонл Спецiмьний фонл Усього

l 2 з 4

Програма розвитку благоустрою та iнфраструктури м.Нiкополь на 2020-2022 роки 8 995 000,00 l50 000,00 9 145 000,00

Усього 8 995 000,00 150 000,00 9 1,15

I l. Результати вн i показпи ки бюдхсетноТ програмш :

J\Ъ з/п показнtrки Одиllшця Blrrrrip1, Щlriерело iнформаuii ЗагальниГl фоltд Спецiальнlrir фонд Усього

l 2 3 4 5 6 7

l [lоточltltr"t ремонт мереяi водопостачанttя 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

Протяжнiсть водопровiдних мереж (приватний секгор), шо по,гребують
п.N,I

звiтнiсть Кп
"нвувкг"

,75,745 0
,l5,145

Протяжнiсть водопровiдних мереж (приватний сектор), що зап.гIанованi до

ремонту
п.N,l

звiтнiсть Кп
"нвувкг" l4 000 0 14 000

Серелня BapTicTb lп.м водпровiдних мереж (приватний сектор), якi
грн. розрахункова 500,00 0 500,00

якосtпi
Вiдсоток водопровiдних мереж (приватний сектор), якi заплановано

вiлремонтувати, до тих, якi потребують ремонту
/о х l8,48 0 l8,48

2
Закупiв.llя запiрноi apMaTypI| для замiнrr па ВНС,водопровiдних
мережах

0,00 l19 000,00 149 000,00

Кiлькiсть армаryри, яку потрiбно закупити од
звiтнiсть Кп
"нвувкг" 0 6 6

Кiлькiсr,ь арматури, яку заплановано закупити од
звiтнiсть Кп
"нвувкг" 0 6 6

ефекпuвносmi

Серелня BapTi сть одиницi запiрнот арматури ,r"пя замiни на Внс грн розрахункова 0 24 83з.33 24 8з3,зз

Вiдсотtrк запiрноi арматури. яку заплановано закупити ло потреби о/о х 0 l00 l00

2rппяц(\ряq! по neMoHTv

якосmi



J Придбання HacociB 0,00 1 000,00 t 000,00

запраm

Кiлькiсть HacociB, якi потрiбно придбати ол
звiтнiсть Кп
"нвувкг" 0 J _,

проdукmу

Кiлькiсть HacociB, якi заплановано придбати од
звiтнiсть Кп
"нвувкг" 0 0 0

ефекmuвносmi

Середня BapTicTb l насосу грн. розрахункова 0 l8 000,00 l8 000,00

якосml

вiдсоток HacociB, якi загtлановано придбати ло потреби о//о х 0 0 0

4

Розробка елеlсгронноТ модел i мереж централiзова ного водопостачан ня
м.Нiкополь з проведенням робiт по ix технiчнiй паспортизацii та
iltвентарltзацiТ (одержувач КП "IlВУВКГ")

997 000,00 0,00 997 000,00

заmраm
Кйькiсть елекtронних моделей мереж цен,IраJIiзованого водопосlачання,

що необхiдно
од

звiтнiсть Кп
"нвувкг" l 0

проdукmу

Кiлькiсть електронних моделей мереж цея,грчlлiзованого водопостачitння,

що заплановано рaвробити
од

звiтнiсть Кп
"нвувкг, l 0 l

ефекmuвносmi

BapTicTb розробки елекгронноТ молелi мереж централiзованого
водопостачання

грн розрахункова 997 000,00 0,00 997 000,00

якосml

Питома вага електронних моделей мереж центр;rлiзованого
водопостачання, що заплановано разробити до необхiднот кiлькостi

о//о х l00 0 l00

r
Розробка гiдравлiчноТ моделi мереж централiзованого водопостачання
м.Нiкополь i технiчних заходiв по оптимiзацii iT струкrури i роботи
(олержувач КП "НВУВКГ")

998 000,00 0,00 998 000,00

заmраm
Кiлькiсть гiдравлiчних моделей мереж централiзованого водопостачання,

що необхiдно
звiтнiсть Кп
"нвувкг" l 0

проdукmу

Кiлькiсть гiдравлiчних моделей мереж центраJliзованого водопостачання,

що заплановано разробити
од

звiтнiсть Кп
"Ilвувкг" l 0 l

ефекпuвносmi

BapTicTb розробки гiдравлiчноТ молелi мереж центалiзованого
водопостаtIання

грн. розрахункова 998 000.00 0.00 998 000,00

Питома вага гiдравлiчних молелей мереж центрllлiзованого
водопостачання! що заплановано разробити до необхiднот кiлькостi

о/ х l00 0 l00

од l

|якоспi



Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступник керiвника установи
ПОГОДЖЕНО:

Управлiння економiки, фiнансiв та мiського бюлжету Нiкопольськоi MicbKoT

органу /

фiнансового

В.о. Зiнченко

О.М. Давидко

Дrтr
м,п,


