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ЗАТВЕРДЖЕtIО
I{aKa] / ро]порядчнй док}мент
УпDавлitrtrя б.пагочстllою, irrфDacTDvltTt,Dtr та к-омчrrальlrого

господапсrва I{iкопольськоi MicbKoi Dадн
(х*щuп. ш@fifiфhrD)

n^*r, uи /|,О3 /' м ZO

пАспорт
бюд:rtетноТ програлlll пtiсцевого бюджету па 20l9 piK

1. l200000 }'llпав.пitlltя б.пагочстDоlо. itrфпастtlчкгчDtl та копlчltальпого господаDства IIiкопольськоi MicbKoT палlt
(КПКВК МБ) (кай!сm,вання rоlовноrc рзпоршика)

2. l 2 l 0000 }'п Da tl.пilt ttя б.пагоr,строtо, ilrфrlacтovb-.r,nr, та ко,
(КПКВК МБ) (вай\lсц!анш вlrповiдаrьноФ вихонавщ)

3.12lб0l l 0бt0 Експлчатаtliя та r,еrrtiчltе обс"qчговчвлllпя жllтлового фоttдч
(KrtKEK мь) (кФкьк) (наимсцванкя оюдmо! прryаýи,

., о6ýr бщшппr прglнrчdrб !.!д_qqцц грц у mflу чхФi пшьноfu Фоrду- !_0Цl!!Ц@ грп т. сп.цi.лыоm фондl- Ф_OФJo г!k

MiнiФc!@ фiяiнсi. ухDдпl !и 2о о9 2о I7 }ъ 79з (ri зхiяФя)i }iцФ MiHicT.pФ фпшоiв УчOiни 26 с.рпвr 2014 }Ё 3]6 "п. д.,кi ппФяя Фрощяr прdDепо , цйФФФ Iооду сU@нi ъ вrrонмн, Mi.ufur

нiюпФЕькоi ricbкoi рФ ьИ 14,l2,2013 lб 
'5,4зlиI 

'про бФй riФ м 20i9 piк'(!i ]хiншп}

N з/п Цiль державноi полiтики

1 Пiдвиtценнямo)клиBoстейжитлoвoгotlюндv'!тpимaвпяйoгoBнШежнoмуmaнi,забecпe.rенн!iiorq!t@ мрlrlrялltiд м lcTa

& Зrщппя 6.Mol !рогр!rх

9. IIапрямкн вllкорЕстаIItIя бюджетшrtх KourTiB:

Л1 з/п Завдавня

l Ремонт нерухомого майна - обспiв комуншьноi macHocTi. Збереження майна громади,

2 Ремонт житлових булинкiв. Розвиток багатоповехових булинкiв, зменшення рЯнування

3 Розробка,tехнiчноi локулrентаuii за обсктамл KontyHUbHoi власностi. пiлтвердження прilва власностl громади,

4 Забезпечекня дiяльностi транзитного мiстечка, сприяння проживанню тимчасово-перемiщених осiб.

5 Забезпечення присднанкя до елеmричних мереж ryртожиткiв MicTa, 3бiльшення поryжностей дtя забезпечення опалення у звязку iз лечентралiзацiсю опмення.

6 Проведення робiт по обслуговувirнню придомовоi територii. Полiпшення санiтарного стану MicTa, благоустрiй Micub вiлпочинку.



ЛЭ з/п l[апрямкп внкористання бюджетнпх коштiв Загальшпli фошд Спечiальний фопл
у тому чнспi

бюджет розвитку
Усього

l 3 4 5 6
50 000 00 0,00 0.00 50 000.00

l поточttий
0.00 600 000,00

2 та ж}lтловIлх 600 000.00 0,00

3 50 000.00 0,00 0.00 50 000,00

4 50 000.00 0,00 0.00 50 000,00

5 50 000.00 0,00 0.00 50 000,00

6
з наданtsя виписки про пiдтвердження ресстрацii права власностi без виговлення тежiчного паспорту

нер}хомого майна
75 000,00 0,00 0,00 75 000,00

7 l 50 000.00 0.00 0.00 l 50 000_00

8
встаноыIення системи АСКУЕ в ryртожитках за адресами: вул.50 poKiB НЗФ, Каштшrова 45,

33, Першотравнева 2б, Патрiотiв Украiни l48
1 354 800,00 0,00 0,00 l 354 800,00

9
Micbкoi комплексноi Програми сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинкiв у Micтi

Нiкополь на 20l8-2023 роки (у т.ч за ра,хунок субвенцii - 17 000 тис грн)
4 l50 000,00 0,00 0,00 4 l 50 000,00

l0
Оплата комуншЬних посл}т пО вйьним об спаМ ком}ъальноi влаСностi (обслуговування булинкiв) (одерк}ъач КП
"мжтI")

350 000,00 0,00 0,00 350 000,00

ll Часткове покриmя витрат ка KoMyHaJIbHi послуги тршзитного мiстечка (одержувач кп мжтI) 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00

|2 пiцива дlя генератора трzrнзитного мiстечка (одержувач КЛ "МЖП") 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

13 IIa 0.00 50 000,00 50 000.00 50 000,00

l4 Ппипбаttltя пiскч шя дитячих майдаlIчикiв (одержувач КП "МЖТI') l96 000_00 0,00 0.00 l96 000,00

l5 технiчн их Nlаи на 75 000.00 0,00 0.00 75 000.00

8 000 800.00 50 000,00 50 000.00 8 050 800,00

l0. Псршiк регiо шальнпх l(iлr,овIlх програм, якi вrrкошуються складi бюджетноТ програмц

Назва регiональноi uйboBoi програми та пiлпрограми Зага,rьний фонл Спечiальний фонл Ршом

l 3 4 5

розвитку житлово-комунilьного господарства м. Нiкополь на 20 l 7-20 l 9 роки з 850 800,00 50 000,00 3 900 800,00

сприяпня ефеmивному розвитку багатоквартирних булинкiв у MicTi Нiкополь на 20l8-2023 роки 4 l 50 000,00 0,00 4 l 50 000,00

ti 000 800,00 50 000.00 8 050 800,00

l 0. Результати Btt i llоказнltкш бtоджетшоТ

Ns з/п ГIоказники Одиничя вимiру !жерело iнформацii Загальний фонд Спечiшьний фонд Усього

l 2 з 4 5
,7

7

l й ремонт квартшр комунальноi власпостi

од, звiтttiсть кЛ MKTI з 0 ]

посх)vкпtч

пллпr,гl,. пеппиqgпi iнпеgтяпiзяпii



од, звiтнiсть кЛ МЖТI з 0 3

t,pIl DозDахчilкова lб 666,67 0 16 666.67

вага квартир, якi плarнусться вiдремонтувати до квартир, якi поlребують ремонту % х l00 0 100

z ] оцiпкп l.схilirtного с.гаlIу та встаIIовлеlIня прпчl|t| деформацiiжитлових будинкiв

од, звiтнiсrь кП МЖТI l20 0 l20

житлових будинкiв, що запланованi до огляду з встановлення причин лефрмацii од. звiтнiсть Кп Мжтl 8 0 8

грll розрах\нкова 75 000,00 0 75 000.00

Питома вага житлових будинiкв, якi плшуегься оглян)mи, до тих, якi потребуrоть огляду х 6,67 0 6,67

з Поточttш it ремокт обсктiв комунальноi власностi

заmрапl
4 0 4ол, звiтtliсть Кп МжтI

l 0 lод, звiтнiсть Кп Мжтl

50 000.00 0 50 000.00обсктая гDн

вага обсmiв комунальноi власносгi, якi плilнуfrься вiдремонтувати до питомоi вап обскiв комуншьноi
якl

% х 25 0 25

4 Впгоr,овлсlIня техпiчшоiдокумеtIтацii (одержувач KtI " МЖТI")

25 0ол. звiтнiсть КП МЖТI

Кiл 0д. звiтнiсть кП M)КTI 25 0 25

гL]н Dозрапуккова 2 000.00 0 2 000.00

якостl

ваm кйькостi технiчноi документацiI, що потребують виготоыlення до тих, що з;lллalflовшо виготовлення х l00 0 l00

5 ] проведеllшя скспертlrцх оцiнок комунального Mar-IHa

обсктiв комунального майна, що потребус проведення експертно-a оцlнки од звiтнiсть КЛ МЖТI 25 0 25

кiлькiсть послуг з проведення експертних оцiнок, що зшлановiлно до прведення од звiтнiсть КП МЖТI 25 0 25

ебепивностi

пffiваптиD_ шо планчсться вlдоемонтYвати
--'----Irl*uйr.un"^i

-- 

Гuо".i

-----1orJ**rrorrn.ai
lс"пепня BanTimb оглялч
lя*оспi

-TK*'*i"r" 

"бa,rЬ -MyHa:lbHoi власностi, що лотребуютц ремонтy

ппапrYvлкоRя

-- 
1ro-no.



гDн DозDахчнкова 2 000,00 0 2 000.00

якосIl

х 0 100питома вага кiлькостi обсmiв, що потрбус провелення експертних оцiнок, до кiлькостi обскгiв, в яких зilплiшовано

6
послугш з шадання виIlrlскп про пцтвердження peccTpauii права шаспостi без вIlгошення технiчного паспорту

об"скгу нерухомого майна

звiтнiсть КП МЖТI 250 0 250кiлькiсть об'сmiв, на якi потрiбно надати виписку про пiдтвердження ресстрацii права шасностi без виготовлення
од.

од. звiтвiсть КП МЖТI 250 0 250об'ектiв, на якi заплановано надатп виписку про пiдтвердження peccTpauii права власностi без

технiчного

з грн розрж\ъкова з00.00 0 300,00

l00 0 l00Питома вага кйькосгi булинкiв, якi планусгься вiдремонт}ъати до кiлькостi булинкiв, якi потребу+оть ремокry х

1 Пошугш з первинноi iнвентарiзацii

ол. звiтнiсть КЛ МЖТI 470 0 470

од, звiтнiсть КП МЖТI 4,70 0 470

еrьепивностi
гDн DозDilYнкова з|915 0 3 19.1 5пепвинноТ iнвентаоизацii одного обсmчСеоедня BaDTicTb проведення послуги з

х l00 0 100Bam кiлькiсгь обспiв, що заплшовано до первинноi iнвентаризаuiI, ло тих, що потребують if проведення

8
Посjуга встапошеIIвя системш дСКУЕ в ryртожцтках за адрссами: вул.50 poKiB I{ЗФ, Каштанова 45,

ЕлеmропrеталуРгiв 33, ПершотРавнева 26, IIaTpioTiB yKpaii|ш |,l8

од, звiтнiсть КП МЖТI 5 0 5кiлькiсть якl АскуЕ

кiлькiсть яких и АСКУЕ од. звiтнiсть кП МжТI 5 0 5

гDн DозDахYнкова 270 960,00 0 270 960.00

о/о х l00 0 100вага кiлькостi ryртожиткiв, ка яких заплановано вgтанолеl{ня системи АСКУЕ, до тих, що потребують

я системи АскУЕ

9
мiськоiкомплеКсноТПрограмНспрrlяпнЯефекнвномуроfвиткУ багатоквартирннхбулннкiву

MicTi Нiкополь на 20l8-2023 роки (у т.ч за рахунок субвенчiI - l7 000 тис грн)

од. звiтнiсть установ 4з8 0 438кiлькiсть

од. звiтнiсть установ 21 0 2,7

l00

l якостi

-I."rou,

- 

I"*n*i



1

70

60бх
якi заплановшi до поточного ремоцту до кйькооi булинкiв, якi потребують ремонry

вага кiлькостi будинкiв,

шаспосri (обслуговування булuнкiв)
Оплата комунальнuх пооlуг по вйьнlrм об сmам комунальшоi

l0

6 401,0506 40l,05звiтнiсгь КП МЖТIкв, }l
квмратних MeTpiB вiльнlrх обепiв що потребують оплати комунмьних посJDr

6 40l,0506 401,05звiтнiсть КП МЖТIкв. }l
квадратних MeTpiB вiльних обспiв, що запланованi до оплати ком},н,цьних посл}т

0l

1l покрипя вilтрат на KoMyHa;rbHi послугIr траtrfнтItого мiстечка (одержувач кп мжтI)

кп

кп

l000l00розрirхунковагрн
Вiдсоток вiдшкодованих витрат на KoMyHшbHi послуги транзитного мiстечка до нарахованих

Iz палива для генератора транзитного мiстечка (олержувач кп "мжтr")

кп

кл
,7

l

l90l9ху.
питома вага палива для генератора транзиткого мiстечк4 що заплановано придбати того, що необхiдно придбати

lз I}иготовлення та експертиза проекr,iв ша посилеllня memporцrtтoBrtx

0кп

0M){сTI

l00l000х
Питома вага кiлькостi проеmiв, якi заллановано виготовити до тих, якi необхiдво виготовити



l4

звiтнimь Кп МжтI 9зз 0 9ззкiлькiсть пiсw_ який потпiбно ппидбати тонн
ппоdvкпtч

тонЕ звiтнiсть кП МЖТI 9зз 0 9ззкiлькiсть пiскч. який планчсться придбати
ефекmttвпосmi

mH DозDахчнкова 2l0.08 0 2l0.08Сепелпя BaoTicTb l тони пiскч
якосmi

х l00 l00Питома вага кiлькостi пiску, який плануеtься придбати до кiлькостi пiску, який потрiбно придбати

l5 Послуги з вriготовленllя техпiчннх паспортiв обскriв нерухомого майна

запраm

звiтнiсть КП МЖТI з8 0 з8кiлькiсть об'сmiв житлового фонду (будинкiв), що потребують виготоалення технiчних паспортiв од,

ппоDwmу

од, t l/
звiтнiсть КП МЖТI 38 0 38Кiлькiсть об'сктiв житлоsого фонду (будинкiв), шодо яких лланусться виготовлення технiчних паспорr iB

lефекmuаюсmi
mH l DозDахYнкова 1 973.68 0 l 973.68сепелня BaoTicTb виготовлеtlня одного технiчного паспоDтч

Iякоспli

l/
х l00 0 l00Питома вага технiчttих паспортiв, якi планусться виготовити до технiчних паспортiв, якi потрiбно виготовити

(пiдпис)

ПОГОДЖЕНО:

заступ

фiпансiв та мiського бюлжету Нiкопольськоi MicbKoi радll

органу /

фiнансового

Управлiння

В.O.Зiпченко

О.N{.Давидко
(пiщс)

дr,.

мл,


