
плспорт
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ЗЛТВЕРДЖЕНО
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ЗЛТВЕРДЖЕНО
Накдз / розпорядчпf, документ
упоав.lliння благочстоою. iнфодстрчкгчпи та комчнального

господапства Нiкопольсько1 MicbKoI оади
(фrфщйФФry)

шаказ вiд 
--.- 

J$ _

261367l9та ьного НiкопольськоТ Micbкoi1. 1200000 lння
(кIIквк

за
rcловноrc

26l367l9
2. 1210000 Уп lння

(кIIквк мБ)

та ьного НiкопольськоТ MicbKoT

(найменування вйповiдшьноrc виконввш)

ЗабезпеченнЯ функчiонування пiдприеМств, устаноВ та органчiзачiй, що виробляють, виконують та /або надають

(код и еДРПОУ)

04207100000житлово-комунальн i послYги3. l2lб020 б020 0620 (код бюмеry)
(кпквк мБ) (кгm(вк LБ) 1коквк1' (наймекумвня бющпоi прогрsми)

та спечiального фонду

4.О&!д!щ!дддзд!$дЕ- 204zts96.0o у тому чrмiцfuвпош фо,ду_ iДД!!96Л0 - 0Д rтrфпь

5. пцФвs дл sflюх.вш бюлýтвоI проrр.шi: конfitтуц, ухрдiиц БюлNспий кодскс ухрдiфц зшн Ухрдiпu "Про мiсцGе сшо!рядуФя' 
' 
yý'iвi'; Н!в MiBiФ9cr фiЯШСiВ УЛР'iШ ВИ

20,09,20u ,}Ф ?9з (зi зхiяш{); н.хд] мi{iфDФа фiнiвсi, ухр.iни 26 фрлш 2014 ]i! s36 'по джi пI|шяя запромйннr протшно - цлюФФ хф'v сц'Д'ЯШ В ОИХОВ'Х МiСЦе'd бЮДdriВ' (!i

зшitш,): PimGHш нiюпоБФюi Micbюi рщ вц 2о,I2,20l9 роry ra9 62-57чп "про !mрr-""" пр".р"r,* й"1,,,т о"ййй; п йфмрrтý?ф M.Hironмb н')02Ь2О22 РОХП' (Зi ЗМiЯШХ); РiШ'ВШ

iiюшiсьюl исьют рад,. "и 
m. tz,zolcЪ zО,sl,'vп "про б,од.," мiФ Нiюлом н, 2020 pix" (зi змiнш,),

6. Цiлi державноТ полiтпки, па досягнення яких спрямоваша реалiзацiя бюдясетноТ програми

7. Мета бюджетноi програми - забезпечення нале2кнотта безпеDебiйнот rrоботи об'скгiв житлово-комvнального господаDства

8.

9. Напрямки викоршстання бюдхtетних коштiв:

полlтикицN з/п
Забезпечення на,,Iежноi таl

Завддння
ЛЬ з/п

з:lходlв з тlл до1

2 обскгiв таMicTa на виконання зФiнансова
iз поводкення з

ЛЬ з/п Напрямкrr вriкорt|стання бюдlсетних коштiв Зrгальниfi фонл Спечiальний фонл Усього

s
l
l .Щоставка тiл до СМЕ l98 896,00 0,00 l98 896,00

2 Газопостачання пам'ятникiв (КП МЖТl) l 50 000,00 0,00 l 50 000,00

3 Вiлшкодування витат на комунальнi послуги по вул. Лапинська,49 (Кп "мжтI,) 45 000.00 0,00 45 000,00



4 Вiдшкодування витат за спожlrry на кладовищi воду (КП "Риryальна служба) з0 000,00 0,00 30 000,00

5
Заходи, повязанi з вирiшенням питань з безпрrryльними тваринами (олержувач
коштiв КП "Мiськавтодор- l ") 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

6
Забезпечення функчiонування мереж зовнiшнього освiтлення (олержувач коштiв КП
"Мiськавюдор-1") l 8 000 000,00 0,00 18 000 000,00

Усього 20 423 896,00 0,00 20 423 89б.00
10. Перелiк реriондльних цiльових програм, якi виконуються у сlшадi бюдltсетноТ програми

1l. Результативнi показнltкп бюдяtетноТ програмш:

Найменування мiсцевоТ/ регiональноТ проrрами Загальний фонд Спецiальний фонд Разом

l 2 з 4

Програма розвитку благоусгрою та iнфрасгрукryри м.Нiкополь на 2020-2022 роки 20 42з 896,00 0,00 20 423 896,00

Усього 20 423 896,00 0.00

Ns з/п показники Одивиця вимiру ,Д(дерело iнформачiТ Загальншй фонл Спецiальнпй фонд Усього

1
,,

3 4 !! 6 1
l .Д[оставка тiл до СМЕ 198 896,00 0.00 198 89б.00

заmраm
Кiлькiсть тiл, якi потрсбують доставки доставка кошторис 284 0 284
цррФrцу
Кiлькiсть тiл, якi заплановано до доставки доставка кошторис 284 0 284
ефекmuвносtпi
Серслнi вкФати на 1 доставку грн. розDiжункова 700.з4 0 700_з4
якосmi
пlrюма вага тiл, якi потребують доставки до тiл, якi зыlлановано дост,вити х l00 0 l00

) Газопостачання пам'ятникiв (КП МЖТD 150 000.00 0.00 l50 000.00
заlпраlп

кiлькiсгь природного газу, що потребуеться для забезпсчення пам'ятника куб. м. Звiтнiсть кП "I\D{сГ' 1 5879.65 0,00 l 5879,б5
профкmу
Кiлькiсть природною газу, що заплановано лпя забезпечення пам'ятника tсчб. м. Звiтнiсть кП "I\DкТГ' l 5879,65 0.00 l 5879.65
ефекmuвносmi
Серелня BapTicTb l куб. м газу гDн. DозDахчнкова 9.44605 0 9.44605
якосmi
Пrюма вага природного газу, що потребусгься для забезпечення памятникiв до
запланованого обсму газу % х l00 0 l00

3
Вiдшкодування витрат нr KoMyHaJIbHi пос.гlуги по вул. Лаппнська,49 (КП
"мжтI") 45 000,00 0,00 45 000,00

запрап
Кiлькiсгь мешканцiв, якi можуь проживати по вул Лапинська,49 осiб Звiтнiсть кП "МжТг' 20 0 20
профкmу
кiлькiсть щешканцiв, якi заплановано до проживання осiб Звiтнigгь кП "МЖтI" |2 0 l2
ефекmuвносmi
Вrгратц на l особу за piK грн з 750.00 0 з 750,00
якосmi
питома вага кiлькостi мешканцiв, що мояqть проживати по вул Лапинська,49, до
запланованоi до проживання кiлькос-гi меш кан цiв х 60 60

2о 42з

0



4 Вiдшколуваllня витрат за спожиту на кладовищi волу (КП "Ритуальна служба) 30 000,00 0,00 30 000,00

заmроm

кiлькiсть м3 води, що потрiбно кJIадовиlцу м3
Звiтнiсть КП "Риrуальна

слчжба"
3400 0 3400

проdукmч

кiлькiсть м3 води, що заплановано до споживаннJl м3
Звiтнigгь КП "Риryальна

слркба"
3400 0 3400

ефекmuвносtпi
середнi витрати за спожиту на кладовишti воду l м3 грн DoxDaxvнKoBa 8,82 0 8.82

якосmi

пиюма вага води, що потрiбна кJIадовищу, до зillланованою обему уо х l00 0 l00

5
Заходи, повязанi з вирiшенвям пllтань з безпритульпими тварl|ндми
(олержувач коштiв КП "Мiськавтодор-l ")

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

заmраm

Кiлькiсть тварин, на яку розрахований прrryлок од
звiтнigгь Кп

пМiськавтодоп- l "
490 0 490

Кiлькiсть безприryльних тварин, lцо потребують сгсрилiзачiI од
звiтнiсгь Кп

"Мiськавюдор-l"
400 0 400

Кiлькiсть тварин, що потребують годуsання од
звiтнiсть Кп

"Мiськавmдоп-l"
400 0 400

Кiлькiсть тварин, що потребують лiкування од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор- l "
100 0 l00

Кiлькiсть клiток, що потребують ремонту од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор- l "
lз2 0 lз2

проdукmу

Кiлькiсть тварин, що перебувае у притулку од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор-l "
250 0 250

Кiлькiсть безприryльних тварин, lцо плануються стерилiзувати од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор-l "
200 0 200

Кiлькiсть тварин, що заплановано прогодувати од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодоо-l "
250 0 250

Кiлькiсть тварин, що заплановано лiкувати од
звiтнiсть Кп

"Мiськавюдор-l"
l00 0 l00

кiлькiсть клiток, що заплановано до ремонту од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор- l "
lз2 0 lз2

ефекпuвносmi
l грн. DозDа,хчнкова l980,0 0 l980.0

Середня BapTicTb годування l тварини на piK гDt/Diк DозDitхчнкова l440 0 l440
СеDедня BaDTicTb лiкування l тварини на piK гоrr/пiк розрzlхункова l l384 0 l l384

кJIlтки гDн DОЗDZLХУНКОВа 800 800

якосmi
Пиюма вага тварин, що псребува€ у прrryлку до максимальноi кiлькосгi о/о х 5l 0 5l

Кiлькiсть безприryльних тварин, шо потребус gгерилiзацii до кiлькоgгi тварин,

запланованих до стсоилiзацii
од х 50 0 50

Пиюма вага тварин, що заплановано прогодувати до загальноi потреби уо х бз 0 бз

Питома sага тварин, що заплановано лукувати до загальноi потреби /о х l00 0

пDоuелчDи стеDилlзацll

l00



0 l00х l00о/одо клiюк, якiвага клiток. заплановано

0,00 l8 000 000,0018 000 000,006
ня функцiонування мереж зовнiшнього освiтлення (олержувач

коштiв КП " Мiськавтодор-l ")

4 026 0004 026 000 0квт_голини
звiтнiсть кп

"Мiськавюлор-l"
Кiлькiсгь квт-годин, якi необхiдно дrrя забезпечення функчiонування мереж

зовнiшньго освiтлення на piK

lз8lз8звiтнigгь Кп
"Мiськавтолор-l "

одКiлькiсть обскгiв, на яких нсобхiдно впровадити систсму облiку ЛОЗОТ-АСКУЕ

0 8 760звiтнiсть Кп
"Мiськавmдор-l "

8 7б0люд/годКiлькigгь люд-юдин, якi необхiднi для забезпечення цiлодобовоТ диспfiчерсько-
аварiйноi пiдтримки функчiонування мереж зовнlшнього освlтлення Mlcтa

проdукtпу

0 4 026 000звiтнiсгь Кп
"Мiськавтодор-l "

4 026 000квт_годиникiлькiсгь квт-годин, якi заплановано прилбати дtя забезпечення функчiонування
зо8нlшньго ос8lтлення на

l38звiтнiсть кп
"Мiськавmдоо-l "

l38 0одКiлькiсгь обсrгiв, на яких заплановано впровадити систему облiку ЛОЗОТ-АСКУЕ

8 7608 7б0 0звiтнigгь Кп
'Мiськавтолор- l "

люд/юдКiлькiсгь люд-годин, якi запланованi для забсзпечення цiлодобовоi диспетчерсько-

аварiйноi пiдrримки функчiонування мереж зовнiшнього освiтл9дцддiста
ефекmuвносtпi

2,,lзрозрilхункова 2,7з 0,00грн.BapTicTb l квт-години, що заплановано прилбати

0,00 l0 000,00розрахункова l 0 000,00грн.Середня BapTiBcTb впровадхення l систсми облiку ЛОЗОТ-АСКУЕ

мз,0064з,00 0,00грн. розр:rхункова
люд-годин, якi запланованi д.ltя забезпечення

пiлФимки функчiонування мереж зовнiшньою освiтлення

MicTa
якосmi

0 l00х l00уоПиюма вага квт-годин, якi заплановано придбати для забезпечення

до необхiдноi кiлькосгi
функчiонування

зовнlшньго освlтлення на

0 l00х l00о/оПlлтома вага обскгiв, на яких заплановано впровадити систему облiку ЛОЗОТ-
до кlлькостl

l00l00 nуо хпиmма вага люд-годин, якi заплановано придбати для забезпечення функчiонування
мереж зовнiшньго освiтлення мiсга на piK до необхiдноi кц!ц9gгL49 н999IЦIоi

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетни х коштiв/заступ н и к керiвни ка установи

ПОГОДЖЕНО:

Управлiння економiки,

Керiвник мiсчевого фi
заступник керiвника
органу

юджету НiкопольськоТ Micbкoi ради

(пйпис)

В.О. Зiнченко

Датr погодження

м,п,

О.М. Давидко

в! ппемонwвати

заmDап

0


