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Накаr / роlпорядчий докумеtlт
УпDа в.,,liпfi я б-.Iагочстрою, iп с,гDчкгчDп l,a KollvяaJlbHot,o
госполаDсr ва Iliкоtlольськоi Micbкoi Dадп

firкаr вiд /{ 09 }Ф9х, l
пАспорт

бюдх<етноТ програми мiсцевого бюджету на 20l9 piK

1. l 200000 упDав-rIiнl!я б-rIагоyс l Dою. illфDacTDyKTvDll та комyналыlого господапстаа нiкопольськоi Micbr(oi Dади
(кпквк мБ) (мйменумння ФrовяоФ DозпоDядняkа)

2. l2 l 0000 Уппавлiняя блдгочстпок)- tli rьпастпчкrчп и та коýlчllалыIого госlIолаDства НiкопольськоТ Micbкoт Dалп
(кпквк мБ)

3,l2l60lз
(найм€Еrваяняпдловiд ьноrcвgховавця)

0620 забезпсчс|lIlядiяль RодопDовiдно-каllалl]ацlиIlиго господаDста
(KllKBK мь, (кФкьк) (напмеяуфвця ýюдtФюl прогр5мr)

4. Обсяг бФджЕaншх признlчспь/бюдrсетrrих аспгнувань -
гривешь тя спецiмыlого фопду - l з28 320.90

4 346 720.90

грпвснь

у loиv чисlli заlалыюrо фоцrу 3 0lll400,00

MicTa яа 20I9 niK"rli 1мiнами)
6 l (iJIi впоl полl,гики! lla досяrп€ Ilя якrtх сп i}ацiя бюджетпоi п

N з/п Iliль лержавlкli rlолiтики
I пIJlвиlцення надlиностt роботи сиситем водопосmчаtlня та водовi,цведення

7. Nlcтa бюдr(стllоI програми - забсrпсчепfiя фчнкцiопчвrнtlя лiяJ|ьпос,гi во lопDовiдllо-каllа.]lilяl(iйниrо rоспол:rDсIа
8. }авдапIlя бюдже,|,ноi п

'}авдаItfiя

l Провеаення ремояry вводiв на багатоповерхових будйнках, лiкsiдацiя пiдтопленнь будинкiв

Ilровелення модернiзацii канмiзацiйних мереж, полiлшення роботи очисних споруд

9. l{апряvки використапвя бюд)riетних коul,гiвi

_\ъ }/п Iiаrlряrrкп BпKopllcl анпя бк)дr+iсl пп\ }ioul l iB 'lаr,апьпfiil 
фошд Спецiа_,lьtrпй фоц!

l _] -l 5

I

IIоточний рсмонт вводiв на багаюповерхових будинках (одерr.твач КП
"нвувкг) I 000 000.00 0.00 l 000 000.00

2 Обстеження несучих конструкчiй КОС l94 000.00 0,00 l94 000.00

Капiтальний ремонт лiлянки кавалiзацiйних мереж в районi житловоIо
будинку Л959 по вул.Геро"lв Чорнобиля в м.Нiкополь 0.00 з28 з20.90 328 320,90

I I



.l Виковаяня робiт згiдно з проектiми на капiтмьпий ремонт внl,трiшньо-
квартальноi каналiзацii (в т.ч. ПКД) 0,00 900 000.00 900 000,00

Закупiвля запiрноi арма,t14lи для замiпи иа КНС, канмiзацiйних мсрежах 0.00 l00 000.00 l00 000,00

Фiнансова пiдтимка на оплаry за елекгричну енергiю дrя забезпечення
безлеробiйноi роботи КП "НВУВКГ' l 800 000.00 0,00 I 800 000.00

,7 llоючпий ремонт пожежних гiдрантiв 24 400.00 0.00 24 400,00

з 0l8,{00.00 l J28 320,90 4 J46 720,90

l0. llepeJliK peгioнaJll,Hиx цiлr,овпх проrрам, якi виконуються у склалi бюдrкеI'ноi проrрами

Назва рсгiональиоi цiльовоi прогрltми та пiлпрограми Загмьний фовд Спецiмьпий фовд Усl,ого

I з 4 5

Програма розвиъry ,(итлово-комупмьного господарства м, Нiкополь на 20l7_20l9 рки з 0l8 400.00 l з28 з20.90 4 з46 720,90

Усього з 0t8,100.00 I з28]20,90 4 346 720,90
l l. Р€зуль,t,sтпвнi показнхкш бюдясеr,ноi прогрlмrr:

покаlхrrкп Олишиця BrrMipy ЛrкерсJlо iнформацii Jдrа_пьнпй фонл Спецiяльний фоfiд )'сього

l 2 з ,t 5 7 1

l Капiтальний ремонт канаJliзацiйнпх Meper<

Протяlкнiсть BHynrirrrHbo-Kвapтtr:пbнoi кавмiзацii', що потребус
капiтального peMollTy звlтнtсть чстанови 0 l5llз00 l58з00

Кiпькiсть запiрноi армаryри каналiзацiйних мерсж, lцо потрубу€ замiни звlтнlсть чстанови 0

ILпоша дiлянки канмiзацiйвих мереж, яка потрсбуе капiтмьllого ремонту м2 звlтнlсть чстанови 0 480,80 ,l80.80

КLпькiсть lIK! на капiта,,iьний ремоят BHy]т)iцHbo-KBapтa,,lbнoi канмiзацii,
що необхiдно виюювити DlI звlтнlсть чстаll()ви 0 2 2

Протяжнiсть внутрiшиьо-квартмьноl канirлiзацii, що заrиановано до
капiтальяого ремонту

звlтнlсть чстанови 0 6629 6629

Кiлькiсть запiрноi армаryри каналi]ацiйяих Meperq що заплановано
придбати ш1, 0

fьоща дiлянки мвмiзацiйних Meperq що запланованi до мпiтальною
ремовту

м2 звlтнlсть установи 0 480,80 480,80

Кiлькiсть IIК! на капiтальний ремопт внутiшньо-квартальноi кана,,liзацii',
Iпо,lапланоя iо вигоl,овити :]BlтIllcl,L чстаt{ови 0 1 2

Серслня BapTicTb l п.м. ремонm вн)трiшньо_кварталыlоi канмiзацii гр,I ро]рахункова 0 I20,68 l20,68
Середня BapTicTb одиtlицi запiрпоТ армат}ри грl l розрахункова 0 зз ззз,зз
Серелllя BapTicTb ремонry l м2 лiлянки каI{алi]ацiйних мереж грII po'tpaxyHKoBa 682,86 682,86

Серелня BapTicTb виготовленllя l проекry на капiтмьIrий ремонт
вцrrрiшньо_квартальноi каналiзацii грll звlтнlсть ус,l,анови 0 50000,00 50000,00

3

0



l lитома вага робiт згiдно з просктами на капiта,,Iьний ремонт вt|утiшньо_
к8артitльпоi канatлiзацi'i, якi заплановано до тих, якi лотiбно виконати х 0 ,1,19 4,19

Ilиmма вага запiрtlоI армат}ри д'rя йrйи на йналi Пйнпх -tереж у
laп,,laнoBaIlo придбати ло кiлькосli зrлiрllоi армат}ри, яку потiбно
придбати

х 0 l00,00 l00,00

Питома вага площi дiлянки, ,lKa заIuIанована до ремонry до rиощi, яка
потебус капiтмьного ремоIlту

% х 0 l00,00 l00,00

Питома ваrа ПКД па капiтмьний ремонт вцлц)iшньо-квартальноi
каналi:}ацii, якi зал,,lановано до тих, якi потiбно виготовити

.п х 0 l00,00 l00.00

2
Поточнхй ремонт вводiв пs бrгатоповерхових будивках (одержувач
кп "нвувкг")

250 0 250

Кiлькiсть вводiв на багатоповерхових будянках, якi загrлавовшri до ремонту ол. звlтн|сть чстанови 250 0

Ссредня вартiс,гь peMollry одиницi вводiв Ip,l розрахуllкова 4 000,00 0 4 000,00

питома вала вводiв якi з,шlланованi до ремонry ло тих, якi потрбlrотъ
ремояту

х l00 0 l00

.Щинамiм кiлькостi вводiв на багатоповерхових будинках, якi зашIанованi
до ремонту порiвняно з полереднiм роком

.Ь х |4,| 0 l4,7

3 ()бсrсiкеrrпя песучих конс l рукцiй КОС

Кiлькiсть несучих консц)укцiй КОС, що потреб}rоrъ обстеженпя звiткiсть KIl МЖТI I 0 l

Кiлькiсть песучих констукцiй КОС, шо rаrulановано до Мстеження звiтнiсrь КП МЖТI l 0 1

грlI. розрахункова l94 000.00 0 l94 000,00

Пиmма вага кiлькiстi нес}чих конструкцiй КОС, що 3аrшановаво до
обстеженвя до необхiдноi кiлькостi х l00 0 l00

1
Фiндllсова пИrримкд па оплату 

'а 
е.qектркчву енергiю для

.]абезпечення бе]перебiйноi роботи КП "НВУВКГ"

Кiлькiсть комнулыtих пiдприсмств, що потребr,rоть пiдтримки для оп,,iати
за елетроенергiю звil,rriсть КII МЖfI ] 0 l

Кiлькiсть комнульних пiдприсмств, яким заIlлановаяо надати пiдтримку
д,lя оплати ]а елетоенергiю зBil,rricl,b КII МЖ l'I I 0 l

('срелlrя сума lliлтрики олtrому rri:t, pиcMcTBy l ll00000 0 l1]00000

|Кiлькiсть вволiв на бага lопоsерхових будинкач. якi по4lебlюt ь ремонц

250

|Серелня BapTicTb обсlеженlIя однlс'i констр}кцiТ КОС

грll,



l00 0 l()()х
Питома вага кiлькостi комунальних пiдпри€мств яким заIйановatно
вадання пiдтрики на оrLпату за електричну енергiю до тиц якi потеб}ють
наданrrя пiдтримки

Поточtlпй ремонт пожежниr I црантiвt

зIriTHiclb кII M)кI I 2 0 2Кiлькiсть пожежних гiарантiв, ulo потребlrоть ремонry од

2 0 1од. звiтпiсть кп МжтlКiлькiсть пожежних гiдрантiв, ulо заrrлановано вiдремо тувати

грн il l2200 0 l2200Середпя варliсгь рсмонry одного лiлранry

l

l00 0 I00% хПитома вага кiлькостi пожежних гiдрантiв, що заIIлмоваIJо
вiдреvоIl г}ваrи. до необхiдноi кiлькостi

KepiBHKK установи головного розпорrцнпка
бюджетних коштiв/lас rytlник KepiBHrrKa установи

tIОГ()jlЖЕIlО:

Управлiвпя екопомiки, фiнансiв та мiського бюдr(ету I{iкопольськоi мiськоiради

Керiвник мiсчевого фiнансового органу /
,lаступник керi8ника мiсчевого фiнансовоt о

органу

м,п,

().Nl. лави,,tко

l

В.О. Зirrчеlrко


