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{. Обсяг бюджетннх прязначень/бюджетних асшгпуваRь - 8 9I4 5.rý.0O грнl у тому чнслi загального фонлу- 7 б{.l 4]5.(ю грн та спецiальноrо |фнду -

5. lIiдстави для викоllанllя бюлжетноi програмш: Констиryшiя Украiни, Бюджетний Колекс Украiня; Закон Украiни "Пр MicueBe самоврядув:rння в yKpaiнi", Захон Украiни "Пр житлово_комуtsшьнl послуги", Наказ MiHicTepcTBa

MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 N9 836 "По деякi питання запровадження програм но - цiльового методу сшадання та виконання мiсцевих бюджетiв" (зi змiнами);

83-37/Vll "Про затверлження Прграмя сприяння ефективному розвитку багатоквартирних булин KiB у Micri Нiкополь на20l8-2023 роки" (зi змiнши), рiшення Нiкопольськоi
фillансiв Украiни вiд 20-09.20 l 7 Nэ 793 (зi змiнами), Наказ

Ёiurення Нiкопольськоi MicbKo'i ради вiл 22,06,20l8 року Nч

MicbKoi рали вй 20. l 2,20l9 року Л! 62-57lVIl "Про затверлжен ня Прграми розвитку блаюусгрю та iнфраструкryри м.Нiкополь на 2О20-2О22 ркrr"(зi змiнами); Рiшення Нiкопольськоi MicbKoi рали вiд 20, l2-20l9 Ns 70,57lvII "Про

бюджет MicTa Нiкополя на 2020 рiк"(зi змiнами),

я6.

7. Ntега бюджетноi програмп -

9. llапрямки викорпстання бюджетних KoulTiB:

N з/п мешканцiв MicTa
його в безпечноiтанадiйностiйогозабеспечення

пiдвищення мошивштей житловогоl

l}авлання
N з/п

l
2

3

4

УсьогоСпецiальний фондЗагальний фондНапрямки впкорпстання бюджmних коштiв
J{s з/п

l00 000,000,00l00 000,00
l з оцiнки технiчного стiцу та встановJlення дефрмаrii lситловпх булинкiв

25 000,000,0025 000,00
2 Послуm з первпнноi iнвентарiзацii

7 303 000,00l 270 l 10,006 032 890,00
3

ефеmивному розвитку багатоквартирних

Нiкополь на 20l8-2023

булинкiв у MicTi
Фiнансування MicbKoi комплексноi ПроФами сприяння

50 000,000,0050 000.00кп(обсrryговуванняшасноmi булинкiв)обим спамвlльн KoMyHалbHoiпооплата послугкомунiцьних4 l 050 000,000,00l 050 000,00KIl мжтI)мiстечка (одерхryвачbHi послуги транзитногонаЧаmкове комунiллвитратпокрипя5 300 000,000,00300 000,0099Княя<аимiсечка вулдlресою:Пmочний р€монт модульноm6

"мжтI")



86 545,000,0086 545,00
,7 кпкоштiв "мжтl")власностiлоаихжит (олержувачиПоточн комчншьноiпримiщеньи ремонт l

l0. Перелiк х цiльових програм, якi у склалi бюлжетноi проrраш
УсьогоСпецiальний фондЗашьнпй фнлНайменування MicueBoi/ ргiональноi прфами

432l
l бl l 545.000,001 бl l 545,002020-2о22нам.Нiкополь рокита iнфраструпуриблшоустроюрозвиткуПрограма
7 303 000,00l 270 l 10,006 0з2 890,00

HKiB у MicTi Нiкополь на 20l8-2023 рокибагатоквартирних булиПрограма сприяння ефеmивному
l 270 ll0,ш 8 91,1 545,(ю7 644 435,00Усього

ь

показникп бюджетноi п

Ns Уп покаlники

якосmi
якi

Фiнансування MicbKoi комплексноi Програми сприяння ефектшвному р]вптку багатоквартирних булин KiB у

Нiкополь на 20l8-202J роки

кiлькiсть оСББ, шо проведення капiтального

Кiл
Кiл в

Питома вага кiлЬкостi булинкiв, якi залланованi до поточного ремонry ло кiлькостi булинкiв, якi пmрбують р€монту

питома вага кiлькостi булинкiв осББ, якi запланованi до капiтального ремонту до кiлькостi булинкiв, якi потребують

калiтшьного
Оп"rата комуншьних послуг по вiльним об скrам комчндльноi шасностi (обслуговування буликкiв) ( КП

Олиничя вимiру Джерело iнфрмачii 3алальний фонд Спецiальний фонд Усього

3 4 5 6 7

I 100 0(ю.00 0.00 lш) fi)0.00
l

од, звiтнiсть кП МЖТI ll7 0 ll7

ол звiтнiсть кп МЖтI 2 0 2

Фн ооз Daxv н ко ва 50 000.00 0 50 000_00

х l ?l 0 1.7l

25 0(ю,00 0.ш 25 fiю.(ю
2

од, звiтнiсть УБI та КГ l54 0
,770

од, звiтнiсть УБI та КГ 7\ 0 7l

гDн DозDжчнкова 1ýо оо 0 350.00

х 46 0 46

6 032 890.00 l 270 ll0.ш 7 J0] 000,00
J

од. звlтнlсть vcTaHoB 253 0 25з

од, звiтнiсть УБl та Кг 0 5 5

од, звiтнiсть устqц99_ 92 0 92

од. звiтнiсть УБl та Кг 0 5 0

грн розрiл"хун кова 65 574.89 0 65 5,14,89

грн 0.00 254 022.00 254 022,00

о/о х 0 зб

х 0 l00 l00

50 00о,ш 0,ш 50 000,00
1

кв.м звiтнiqгь Кл Мжтl l 543,2 l 0 l 543,2l

lЫL,пuачогпi

ойt,rlпlанtl'пi

оЫ,,планtлt,пi

mlпахчнкова
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l 543.2l0l 54].2lзвiтнimь кп Мжтlкв,м

2.7002.70розрахунщ9qq_грн

l000l00х
l 050 fiю,(ю0,00l 050 fiю,00

5
4560456звiтнiсть кП МжТIосiб

l780l78звiтнiсть кп Мжтlосiб l
5 898.88 i05 898,88гря

l000l00розра-хункоjq_грн
3(ю 0о0,(юзшfiю,(ю 0,(ю

б

часткове

Княzка 99мlстечка здпоточний

итома кплtlстечкана

на

l0lзвiтнiсть КП МЖТIод
l 586,250,00l 586,25звiтнiсть КП МЖТIкв,м

l0lзвiтнiсть КП МжТIод
l 586,250,00l 586,25звiтнigгь КП МЖТIкв,м

300 000,000300 000,00rюзDахчнковагDн
l 89,1 з0l 89,1 зDозDахунковагрн

l000l00хпитома мга кiлькостi модульних мiстечок, на яких rulанусться проведення до кiлькосгi модульних мiстечок,ремонry

кlлькостl як| ремонryдо кв.м,, потребуютьзаплановаяiякl почочногодо ремонryKйbKocTiвага кв.

"мжтI,Ktl ")коштlввласшостt (одержувачкомуншьноiжптловшх примiщенПоточнш й ремонт

на яких l000l00хо/о

8б 545,(ю0,0086 545,ш
7

Г,J
404звiтнigгь кп Мжтlод lП

llI
404звiтнiсть Кl Мжтlй lll

lll
21 636,2502l бз6,25гDн lll

liш

l000l00хо/о

Кiл

ремонry до кiлькостi
Питома вага кiлькосгi примiщень KoMyHалbHoi власностi. на яких планусться пр8едення

(пiлис)

керiвник установи головllого розпорядшl!ка
бюджетш пх коштi в/заступ ни к tсepiBltпlсa установи

ПоГоДЖЕНо:

Упракlliння екошомiкll, фiнrнсiв та мiського бюдх(ету

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

fаступпllк l{epiBHиl{a мiсцевого фiнансового
оргаrrу
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