
ЗЛТВЕРДЖЕНО
HrKat Miff icтGpcт.r фiнaff ciB УкраТня
2б с.рпffr 2014 року Jý t36
(у рФдкцij шrк.ty МiнiФ.рстr. фiн.нсiв Укрriви .iд 29 грудsя 20lE року Лr l209)

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Уппавлiння благочстоою. iнфрастDчктчDн та комчнального

i & *
HaKal вiд О8,а9 dЦ&lr' /2Ё

плспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюлжету на 2020 piK

l. 1200000 у ння та ального госпола нiкопольськоi Micbkoi 261367l9

26136719

за(найменуйнкя rcловноrc

2. l2l0000 Управлiння iнфраgтрукгури та комунального господарства Нiкопольськоi MicbKoT рали
(найменуваяня вiдповiдшьного виконавщ)

Забезпечення функчiонування пiдприсмств, установ тд органцiзацiй, що виробляють, виконують та /або надають

(код за еДРПОУ)(кпквк мБ)

3. 1216020 6020 0620 жит альнl 04207l00000
(кпквкмБ) (ктпквкмБ) (наliменування бюджФноi програми) (код бюджету)

та спецiального фонду

4. об.яг бDffilх попt{rq.iь 20 426 з!2.?9 у Фму сиФi t.шьяоm фпду- 2д,rЕСЦ2J9 - 9J0 грп3'п!

юлxfiиоr пDотр.мi: консftryшя Укра,нц ЬюдФrя код.кс УхрФни;:'.юя yKpat!и "llpo м,сце* Фмоврrдущня. уrтфяr'i нм мlяlфрФ.Ф|нrнс,в Ухраlнц вц
20,09,20l7 л9 79з (, змiя.мп)i на@ MiнicЁpФ. Фiяшсi! уsрriни 26 серон, 2о l4 

'ф 
836 'По дфхi пmвн, члрощ€ння проФаrно - шлюФФ мфду сшrд.ння в впюнщt' мiсшвш бюrlмiв' Gi

,,tipo за@!лж.пп" прr?шп фiнавФФi пiлr!,хкп юм}тцьноФ пiшрr.мФа 'Micbrc па9кове ФподiрФо' НiюпФьсьюi мiсrюi ради на 2020 pix'.

6. щлi л.р*lвпоrпФiпкп, и.дфrг!.пня якшr.п!!мо.!н. p.цiglrl. бюл,*ФUоТпрогцнл

N з/п Lliль депжавноi полiтики

l нzlлежноl та иноl

7. Мета бюджетноi програмrr - Забезпечення належнотта беrпепебiйнот Dоботи об'скгiв житлово-комvнального господаDства

8. Здвдання

Л! з/п Здвдання

l з тiл
2 MlcTa на обскгiв та

J и

М з/п Ilап рямки sикористання бюджетних коштiв Загальннй фонд Спечiальний фонд Усього

l 1 3 4 5

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

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

9. Напрямки використання бюджетних коштiв:

l},



3 витрат на комун:rльнi послуги по вул. Лапинська, 49 (Кп ,мжтI,)
Вiдшкодування 95 000,00 0,00 95 000,00

4 за спож}fry на кладовиtцi воду (КП "Рrryальна служба)Вiлшколування ви,грат з0 000,00 0,00 30 000,00

5
За,ходи, повязаНi з вирiшенняМ питань З безприryльниМи тваринами (олерхсувач

коштiв КП "Мiськавтодор-l ")
2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

6
Забезпечення фун кчit-lнування мереж зовнiшнього освiтлення (олержувач коштiв КП

l ")

Фiнансування "Програми фiнансовоi пiдтримки комунfu,Iьного пiлприсмства "MicbKi

автомобiльнi l " Нiкопольськот на 2020 к"

Фiнансування "Програми фiнансовоi п комунrrльного пiдприсмства "Мiське

коТ

у

l2 950 000,00 0,00 l 2 950 000,00

3 305 000,00
l

0,00 з 305 000,00
7 -

l бg7 4збУ9 0,00
э

| ф7 ц6J9
8

20 426 332,19

t
!

l0. Перслiк pct,ioH альних цiльових програм, якi виконуються у склалi бюджетноi програми

РазомСпецiальний фондЗагальний фонлнайменуваншя мiсцевоl7 регiональноi програми

432l

l5 423 896,000,00l5 42з 896,00
Програма розвитку благоустрою та iнфраструкryри м,Нiкополь на202О-2022 роки

0,00 з 305 000,003 305 000,00Програма фiнансово'r пiдцимки комунального пiдприемства "MicbKi автомобiльнi дороги-l" НiкопольськоТ MicbKoi ради на

2020 piK
l 697 436,790,00| 697 4з6,79програма фiнансовоi пiдтимки комунilльного пlдприемства "MicbKe паркове господарство" Нiкопольськоi MicbKoi ради на

2020 piK
20 20

l t. Результатив Hi покlзншки бюджетноi програми:

М з/п

l

показники Олиничя впмiру

3

.I|2керело iшформачiТ Загальний фонл

5

спецiальний фонд

6

YcboI,o

l clltE l98

доставка кошторис 284 0 284

доставка коtlIторис 284 0 284

грн. DозDахункова 700,з4 0 700,34

як1Питома
о/о х l00 0 l00

150 000,00 0,00 150 000,00

пам'ятника куб. м. Звiтнiсть КП "МЩЦ' l 5879.б5 0,00 l 5879.65

куб. м. Звiтнiсть кП'МЖТl" 1 5879,65 0,00 l 5879,65

Пиюма вага природного rrr:}у, що по,гребусгься для

запланованого обсму газу

забезпечення памятникiв до х l00 0 l00

4
0.00 l 98 896.00

i-, -ia-. тiп оri ппmебwбтL ппmавки

оАркпttвносmi

2

гпн_ позDiL\чнкова 9.44605 0 9.44605

о/о



3
Вiдшкодування аитрат на комунальнi послуги по вул. Лапипська,49 (K[I

"N{жтl")
95 000,00 0,00 95 000,00

кiлькiсть як| осiб Звiтнiсть КП'МжТI' 20 0 z0

осiб Звiтнiсть КП'М}0l' |2 0 l2

l за грн. 7 9|6,67 0 7 9|6.6,7

i Питома вага кiлькостi мешканчiв, шо мож}ть по вул Лапинська, 49. до

запланованоl кlлькостl мешканцlв
/о

ё х 60
Е
l 0 60

4 Вiлшколування витрат la спожиту на кладовищi воду (КП "Ритуальна служба) 30 000,00 0,00 30 000,00

кiлькiсть м3 води, що потрiбно кладовиlцу м3
Звiтнiсть КП "Риryальна

слrпкба"
з400 0 з400

кiлькiсть м3 води, що заплановано до споживання м3
Звiтнiсть КП "Риryальна

слlскба"
2729 0

грн рохрахункова l0,99 0 l0,99
за на lM3

х 80 0 80
питома вага води, що поцiбна кJIадовищу, до запланованого обсму

5
заходи, повязанi з вирiшенням питань з безпритульними тваринами
(олер:кувач коштiв КП " l\,IicbKaвтолор-l ")

2 000 000.00 0,00 2 000 000.00

Кiлькiсть тварин, на яку розрахований притулок од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор-l "
490 0 490

Кiлькiсть безприryльних тварин, шо потребують стерилiзачii од
звiтнiсть Кп

"Мiськавюдор- l "
400 0 400

Кiлькiсть тварин, шо потребують годування од
звiтнigгь Кп

"Мiськавmдор-l"
400 0 400

Кiлькiсть тварин, шо потребують лiкування од
звiтнiсть Кп

"Мiськавmдор-l"
l00 0 l00

Кiлькiсгь клiток, utо потребують ремонту од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор-l "
|з2 0 |з2

тварин, що перебувас у притулку од
звiтнiсгь Кп

"Мiськавmдор-l"
250 0 250

Кiлькiсть безприryльних тварин, що плануються стерилiзувати од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор- l "
200 0 200

Кiлькiсть тварин, шо заплановано прогодувати од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор- l "
0 250

Кiлькiсть тварин, що заплановано лiкувати од
звiтнiсть Кп

"Мiськавmдор-l"
l00 0 l00

Кiлькiсть клiюк, що заплановано до ремонту од
звiтнiсть Кп

"Мiськавюдор-1"
|з2 lз2

z,729

250

0



l 440l
lсть l lз840l l384
lлl 800800кова

клiтки

5|05lхо/окlлькостlмаксимalльноiдовага що приryлкууПитома тварин, перебувае
50050х/оКiлькiсть безприryльних тварин, що потребу€ стерилiзацiТ до кiлькостi тварин,

бзбзхо/опотребиПrюма вага тварин, що заплановано прогодувати до
l000l00хо/о

до загальнотвага тварин, що запланован()
l000l00хоhвага клiюк, якi заплановано в iдремонryвати до клiток, якi необхiдно

12 950 000.000,00l 2 950 000,00ЗабезпеченпЯ функчiонуваНня мереЖ зовнiшньогО освiтлення (одерясувач

коштiв КП "Мiськавтодор-l ")6

4 026 00004 026 000звiтнiсгь Кп
квт_голиниквт-годин, якi необхiдно для забезпечення

освlтлення на к
функчiонування мереж

8 76008 760люд/годзабезпечення цiлодобовоТ диспетчерсько-
зовнiшнього освiтлення MicTa

кiлькiсть люд-годин, якi необхiднi д,lя

4 026 00004 026 000звiтнigгь Кп
l,квт-годиниКiлькiсть квт-годин, якi заплановано прилбати дIя забезпечення функчiонування

зовнiшньго освiтлення на
3 04603 046звiтнiсть Кп

люд/годлюд-годин, якi запланованi для забезпечення цiлодобовоi диспетчерсько-
зовнlшнього освlтлення Mlcтaино| п мки llя

2,7з0,00) 71
розр:rхунковагрн,

BapTicTb l квт-години, що заплановано придбати

643,000,00643,00розрахунковаIpH
цiлодобовоiзабезпеченняд,IяKi запланованiлюд-голин,BapTiBcTbСередня

освlтленнязовнlшньогоки мережфункчiонуванняпlдтимдиспетчерсько-аварiйноТ

l000|00хо/опридбати дпя забезпечення функцiонуванняПитома вага квт-годин, якi заплановано

зовнiшньго освiтлення на к необхiдноi кiлькостi

35035хо/опитома вага люд-годин, якi заплановано придбати для забезпечення цiлодобовоi
освlтленнязовнiшньогомережфункчiонуванняпiдlримкидиспетчерсько-аварlиноl

кlлькостlнеобхiдноiдокlлькостlдоicтa необхiднот
] 305 000.000,003 305 000.00HcoBolна пiдприсмстваня комунальногопiдтримкифiПрогра

2020l tl ькоТlкопольсьнаsтомобiл"MicbKi
7

0звiтнiсть Кп
l"од

кiлькiсгь комунzlльних пiдприсмств, якi потребують пiдтримки

0одкiлькiсть комунirльних пiдприсмств, яким плаt{усться llадання пlдФимки

3 305 000,0305

гDн. DOЗDZLXYHKOBa l9R0 0 0 lgRO 0

гпн/пi к позDахчl{кова 0

гDн/Diк позDжчнкова
грн

01

звiтнiсть кп
"Мiськавтодор- l "

звiтнiсть Кп
"Мiськавтодоо-l "

l l



l000l00хПитома вага комунальних пiдприсмств якi потребують пiлтримки, до пiдприсмств,

l697 436,790,00t б97 4J6.79" Програми фiнансовоТ пiдтрrrмкш комунального пйприсмства

"MicbKe на 2020 к"lliKotto.;lbcbKoi MicbKoT8

l0lзвiтвiсть КП "MicbKe
паDкове господарство"одкiлькiсть комунirльних пiдприсмств, якi потребуrоть пiдФимки

0
}

звiтнiсть Кп "мiське
nup*o"{l,o.nooapcTBo"од

лкомунiц ьних пiдприсмств, я K1,1M планусться надання

l
ефекпuвносmi l 697 4з6,79

l000х l00о/оПшюма вага комунiл.льних пiдприсмств якi потребують пiлгримки, до пiдприемств,

яким

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетн их коштiв/заступ ни к Kepi вн и ка установи

ПоГоДЖЕНо:

Управлiння економiки, фiнансiв та мiського бюджету

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

заступник керiвника мiсцевого фiнансового
органу

Дtтl погодreflвя
м,п,

ради

В.О. Зiнченко

О.М. Давидко
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