
пАспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюлжеry на 2020 piK

ЗЛТВЕРДЖЕНО
liаквз MiHiceprBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року Лi 8Зб
(у рФ!кцiТ ндкаrу MiHiшepcBr фiнансiв Украiни вИ 29 грулня 2018 року Л! t209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
уппавлiння благочстрою. iнфрастрчкгчрrr та комчнального
господаDства нiкопольськоТ MicbкoT Dади
(х.rм.ф.пrr мш рщцrш юшф fuФоfrlщry)

наказ вц лъ-

26136719
1. 1200000 у влlння та НiкопольськоТ MicbKoI

за
(наймеFувшff я головвого розпорялника)

господарства Нiкопольськоi Micbкo'i ради 26136119
2. l2l0000 Управлiнвя та комунального

(код за СДРПОУ)
(кпквк мБ)

3. 12lб040

(наймекування вйповiдшьвою викояавш)

04207l000006040 0620 За повязанi з полiпшенням питноi води
(наймекуванш бюл*Фноi проФами)

(код бюджеry)
(кпквкмБ) (ктпквкмБ)

4. об.я. бюдхФпr прхзн.{епь/бюд*ЕUпх .сппувrль - !L!д,!дц108 .1iфнь, у тому чпФi ]t.шьхош фоffду -!!.]Щ0,]09!дq9 грхв.пь т. сп.цi.льноrc фопду - t50 000,00 'РlВ' 
Ь

vФл-ш 
"и 

io_oэ,zor; л. lчз (зi зшiфши' нахдз MiEicTlpeвa фiшсi. yt9aiн! 26 серпня 2014 N9 8Зб "По д*i ппанм Фпрвз.lженш проФшво - цiлЮвОm МФ,ry СШаДШ

.;J** й-,-ь" Bl."i*"l pi,",", Hi-,-**i"iii"ЙЙЙ 
"и 

zo],lz.zors Й.уJc 62_57MI,пр затв.рдя;яи проfра й розв5rху бmmусФою fr iяфаФтrхD?! м.Нiкополь в.202G

iбй"-й"i"",i.l, п,.я; нiюполЕьюi мiсьюi ради siд 20.12.2019 ,G ?Ф57Лr'Il 'про бФджег MiФ НiюлФ, н! 2020 рiх"(зi зшiшми).

на ня яких мовапа lзаulя

N з/п

цlJlt лсржабltчl r
Щiль державноТ полiтики

l

7. Мета бюджетнотпроrрами - Забезпечення шаселення питною водою налеяtнотякостi

8.3а
ЛЬ з/п

Завдання

та якостl водопостачання

9. Напрямки викорпстання бюджетншх коштiв:

ЛЪ r/п Напрямкш використання бюдтсетнIrх коштiв Загальнrlй фонд Спецiальний фовд Усього

1 2 3 4 5

l ремонт мереж водопостачання l l 000 000,00 0,00 l l 000 000,00

2 запiрноТ арматlри для замiни на ВНС,водопровiдних мережах 0,00 l49 000,00 l49 000,00

J Прилбання HacociB 0.00 l 000.00 l 000,00

a

l



Усього 11 000 l50 000,00 11 150 000,00

10. Перелiк регiональних цiльових програм, якi виконуються у склsдi бюджетпоi програмп

Btti показппкlr бюджетноi програDtи:

сlrецiа.lrьний фонд УсьогоЗагальний фондLIайменування мiсцевоi/ регiональноi програми
42 зl

l 50 000,00 l l l50 000,00l l 000 000,00
Програма iнфраструктури нам.Нiкополь 2020-2о22 рокитаблагоус,гроюрозвитку ll50

l l. Результати

Лl! з/п покдзникlr Одиниця вимiру !,жерело iнформачii Загальний фонд Спецiальний фовд Усього

l 2 3 4 5 6 7

1 ПоточниIr мереж водопостачання 1 l 000 000,00 0,00 l1 000 000,00

Протяжнiсть водопровlдних мереж (приватний секгор), що потребують

Протяжнiсть водопровiдних пrереж (приватний сектор), що запланованi до

п.м
звiтнiсть Кп
"нвувкг"

,l5,745 0
,l5,745

п.м
звiтнiсть Кп
"нвувкг" l5 068 0 l5 068

ефекtпuвносmi

грн. розрахункова 7з0,00 0 7з0,00Серелня BapTlcTb lп.м водпровiдних мереж (приватний сектор), якi

до
l

Вiдсоток волопровiдних мереж (приватний секюр ), якi заrшановано

до тих, якi ремонry
/о х l9,89 0 l9.89

!инамiка протяжностi запланованих до ремонту волопровiдних мереж

з

о//о х l06 0 l06

2
Закуп iв.пя за п ipBoT арматури для за м iH и ша ВНС,водопровiдв пх

мережах
0,00 l49 000,00 l49 000,00

Кiлькiс,гь армацри, яку потрiбно закупити од
звiтнiсть Кп
"нвувкг, 0 6 6

Кiлькiсть арматури, яку заtrлановано зац/пити од
звiтнiсть Кп
,нвувкг" 0 6 6

BapTicTb одиницi запiрноТ для замiни на ВНС фн. розрахункова 0 24 8зз,зз 24 8з3,33

Вiдсоток запiрноi арматури, яку заплановано закупити ло потреби о/о х 0 l00 l00

| ! 000 000.00



0,00 t 000,00 l 000,003 Прилбання HacociB

запрапl
звiтнiсть Кп
"нвувкг" 0 J 3одКiлькiсть HacociB, якi потрiбно придбати

0
звiтнiсть Кп
"нвувкг" 0 0од

il
Кiлькiсть HacociB, якi заrr,лановано придбати

ефекmuвносmi

розрахункова 0 l 8 000,00 l8 000,00грн.Середня BapTicTb l насосу

0 0оь х 0Вiдсоток HacociB, якi заплановано придбати до потреби

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

Управлiння економiки, фiнансiв та

Керiвник мiсцевого фiнансового
засryпник керiвника мiсцевого
органу
Дtтt погодlснtl
м,п,

Mlcbtсol ради

В.о. Зiнченко

о.М. Давидко
(пiшис)

пDоdукmу

якосmi


