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IIАспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюдя(ету на 2020 piK

1. 1200000 Управлiння благоустрою, iнфраструкгури та комунального господарства Нiкопольськоi MicbKoi рали

ЗЛТВЕРДКЕЕО
H.Krt MiнiФpcгBr фiirпсi! Укр!iЕп
26 сGрпшr 2014 роrу J0 t36
б/ pqrцii п.кr!у MiffiФpcTrr фiшlнсir yKpliнп .iд 29 грудпr 20lt роrу JTr l20,!D)

ЗДТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчиf, документ
упоав.lliнпя благочстоою. iнфпасточкrтпп тд комунального
господарgтва Hi копольськоТ MicbKoT оади

паклз вiдо5.ф. 7оЮм 4}

2б136719
(кпквк мБ) (наймеrтушнм rcловноrc розпоршниш) (код за еДРПОУ)

26|367192. l210000 Управлiння благоустрою, iнфраструкгури та комунаJtьного господарства НiкопольськоI MicbKoi Ради
(кпквк мБ)

3. 1216020 6020 0б20

(ваймекування вiлповiдшьноrc виконавця) (код эа еДРПОУ)

Забезпечення функчiонувяння пiдприсмств, устднов тд оргsнцiзацiй, що виробляють, виконують та /або надають
2r(итлово-комунаJIьнi послуги 04207100000

(ЮIKBK ltБ) (КТIIКВК МБ) 1KOIOK)' (найменущм бюжФоi програми) (код бюджаry)
тl спецiального фонду

4. Обсяг бюдrсетних призначень - lб 373 896.00 у тому чис.пi зlглльвого фонду- 1б 373 896.00 0.00 гривень

20.09,2017 JE 793 (зi цiшt); Нца МiнiФDсм фiшсi, Уроfuи 26 фрщ 2014 Л9 t36'По дd пiшt, зrлроцдснц протDохю - цiм!оФ Ею.ry с*jrrдлФ й.!,rо!rrяш хiсцr.п 6,одЕгi!'(зi

Нiю@ьФюl мiсьюl радл rИ 20,12.2019 ф 70-57MI'Про йодст NiФ Нiюм !t 202О PiI'(ti iшп}
6. Цлl д.рrrr{оr пФlв.., в. дф..l.лвr rrш спряво..шr р.шlt.цl. бьдмоt про.!.шш

N з/п Цiль державноi полiтики
l Забезпечення належноi та безперебiйноТ роботи об'скгiв жлfглово-комун:utьного господарства

7. Мgгs бюлжетноI прогрдмrr - Зlбезпеченпя належпоТ тl безпеоебifiноТ ооботи об'сктiв lситлово-комчнального господлпствl

8. ня

}& з/п Завдання

l Проведенtu заходiв з доставки тiл померлж до СМЕ
2 Фiнансова пiдФимка комунtцьншх присмств MicTa на виконання робiт з утримання обскгiв та теркюрiй мiсга
3 Проведення заходiв iз поводкення з безпрrryльними тваринами

9. Напрямки впкоршстrння бюдяtетнrrх коштiв:

Nr з/п Непрямкш вllкорпстlння бюджегнвr коштiв Загпльпшf, фонд Спецiальний фопд Усього

1 , 3 4 5

l .Щосгавка тiл до СМЕ l98 896,00 0,00 l98 89б,00

2 Газопоgгачанrrя пам'ятникiв (КП МЖТD l 50 000,00 0,00 l50 000,00

э Вiдшкодування в}прат на комунальнi пос.цуги по вул. Лапинськц 49 (КП "МЖТI') 45 000,00 0,00 45 000,00



1 Вiдшкодуваяяя вIrФат за спожllгу на кладовишi воду (КП 'Рrryальна сл}rба) з0 000,00 0,00 з0 000,00

5
Зз,\оди, повязанi з вирiшеввям питань з безпрrryльними тваривilми (одеряýвач
коштiв КП "Мiськавюдор-l')

2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

6
Заб€зпечення ф}якцiон}ъання мереж зовнiшнього освiтленЕя (одержувач коштiв КП
"Мiськавrодор-l")

lз 950 000,00 0,00 lз 950 000,00

Усього rб 373 Е96,00 0,00 rб 373 Е96,00

l0. Перелiк регiондльних цiльовпх програм, якi вfiконуються у сrсладi бюджетноТ прогрдмIt

Найirешувrlrця мiсцсвоI/ регiондльяоI проrрямr Здгзльний Фонд Спецirльн fi фояд Разом

l 2 з 4

Програма рзвитry благоусФою та iнфрастукDФи м.Нiкополь ва 2020-2022 роки tб з7з 896,00 0,00 lб 37з 896.00

Усьоrо lб 373 Е96,00 0,00

l l. Результrтrвнi пок!rникй бюдrкетrrоI лрогрrмя:

N! з/п покlзвикfi Одхниця BиMipy Дr(ерело iхформrцiТ Зsгrльний фонд СпецisльнЕfi фонд Усього

l 3 4 5 6 7

l Достsвкi тiл до СМЕ l98 Е96,00 0,00 l9E t96.00

Кйькiсгь тiл, якi потDеб},rоть досгавки кошюрис 284 0 284

кiлькiсгь тiл, якi запланоsано до досmвки доставка 2а4 0 284

Середri витрати па 1 досгавку грн DозDжункова 700,34 0 700,34

П}rгома вага тiл, якi потребуIогь досmвки до тiл, якi зшиановмо досгавrги х l00 0 l00
Газопостlчпння пrм'ятшlrкiв (КП МЖТI) !50 000.00 0,00 l50 000.00

кiлькiqгь природного газу. що потDебусгься дlя забg]печеннi пам'ятfiика куб, м, звiтнiсrь кп "Мжп" l5879.65 0,00 l5879.65

Кiлькiсть природного газу, що заплановано для забезпечен}rя лам'ятника куб, м. звiтнiсть кп "M)кTI" l5879.65 0.00 15879,65

Середrя вартiсгь l куб, м газу гDп, 9,44605 0 9,44605

Пшrýма ваm природного газу, що поФбустъся для забезпечення памлтltикiв до
замаfiоваflоrc об€му газу

х I00 0 l00

3
ВИшкодувяння вптрдт Hs KoMyHялbHi послуг по вул. Лдппнськд, 49 (КП
"Nоктг,)

45 000,00 0,00 ,l5 000.00

Кiлькiсгь мепIканцiв, якi мож}ть проживаrи по вул Лапинськц 49 осiб звiтнiсть КП "МжтI" 20 0 20

Кiлькiсть м€шканцiв, якi заплановано до проживавня осiб звiтнiсь КП'MKTI" \2, 0 \2

Вrrрfiи на I особу за piк гDн. 3 ?50.00 0 3 750.00

Пиюма вага кiлькосгi мешканцiв, що мФlqть прФкивати по вул Лапинська, 49, до
}!чrланованоi до проживання кiлькостi мешканшв

о/о х 60 0 60

I

Il

I



4 Вiдшкодувдння вхтрат зl споrкйry на ю'Irдовищi воду (КII "Рхryrльпr сJI}jкба) 30 000,00 0,00 з0 000,00

кiлькiсгь мЗ води, що потiбно кпадовиLцу мз
Звiтнiсгь КП "Рпryальна

сдхба' з400 0 з400

кiлькiсть м3 води, що заIlлановано до споживаняя мз
Звiтriсть КП 'Риryальна

сrrrтба'
0 3400

середнi вrrрати за спожrry на мадовtlщi воду l мз rрн DoxDilxvнKoBa 8.82 0 8,82

пиmма ваm вод , що потiбна кладовищу, до зшlланованого обему % х l00 0 l00

5
Зяходи, повязанi ! вирiшенням пrrтlнь з безпр тульними тверхнrми
(одерtlryвrч коштiв КП "Мiськдвтодорl")

2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Кiлькiсгь твархн, ва яку розра-tованиfi прrryлок од
звiтнigь кп

'МiськавтодоD-l "
490 0 490

Кiлькiсгъ б€зпрrryльнt ( тварин, шо поФобуrоь сrерилiзsцii од
зuiтхiсть кп

"Мiськавюдор-1"
400 0 400

Кiлькiсrъ тварин, що потреб},ють годувiшня од
звiтнiсгь Кп

'Мiськавтодор-! "
400 0

Кiлькiсь тварив, що потебують лiкуванш од
звiтнiсь Кп

"МiськавтOдор_1"
l00 0 I00

Кiлькiсь клiток, що поrребуоть ремоЕry од
звiтяiсrъ Кп

"мiськавтOдоD_1"
Iз2 0 1з2

Кiлькiсть тварин, що перебувас у пр}rryлку од
звiтнigь кп

"Мiськавтодор-l "
250 0 250

Кйькiсгь бсзпрrryльних тварин, що маяуються стерилiзувати од
звiтнiсь кп

"Мiськавюдор-l"
200 0 200

Кiлькiсь тварин, що зaчйiшовано прою,ryвати
звiтнigгъ кп

"мiськавтодоD-1"
250 0 250

Кiлькiсгь тrарин, що замавовано лiкуваги од
звiтнigrь кп

"Мiськавтодор-l "
l00 0 l00

Кiлькiсгь клiтOк, що заплановано до ремокry од
звiтвiсь кп

"МiськавтOдор_ 1 "
|з2 0 |з2

Сереляя варпсть l процед}ри стерилiзацii грн, DозDаwнкоаа l980,0 0 1980.0
Середня вартiсгь годувшпя l тварипи на plK mн/Diк DозDахункова 1440 0 l440
Середня вартiсгь лiкування l тварини на plк mrr/piK DозDахчнкова l lз84 0 l lз84
сеDедня Bapтicтb ремонry однi€i клiтки грн розржункоаа 800 800

Пlrгома вагатварин, що перебувас у приryлlу до максимшьяоi кiлькосгi х 5l 0 5l
Кiлькiсь безпрrгульних тварин, що пOтр€бус сrcрилiзацii до кiлькосгi тварин,
заIlланованих до стериJliзацii

% х 50 50

Питома sаm тsарин, що заплаловано прогодувати до заг,l",Iьноi логреби х 63 0 бз

Пrюма sаlа тварин, що заплановано лукувати до загальвоi потреби х l00 0 l00

з400

400

0



% l00 0
Пrrома ваm клimк, якi заплавовано вiдремокryваги до,c,liтoц якi необхйво
в,дремонтувати

I00

lз 950 000,00 0,006
ЗrбGзпaчaпня Фушкцiопувrння мерех зовrliшнього освiтлGння (одaрrкувaч
коштiв КП "Мiськssтодор! ")

lз 950 ш0,00

квт-mдини
звiпriсrь кп

'Мiськавюдор-[' 4 026 000
Кiлькiсь квт-rодив, якi необхiдно для забсзпеченtп функцiонування мерсж

зовнiшньro освiтлсння на pik 4 026 000

звiтвiсгь кп
'Мiськавтодор- l ' l38Кiлькiсгь об€tФiв, на якtrх необхiдно впровадtfти сисг€му облiку ЛОЗОТ-АСКУЕ 0 lзЕ

людlюд
звiтнiсгь кп

'Мiськавтодор-l"
Е 760

Кiлькiсгь люд-mдин, якi необхiдli д,rя забезпечення цiлодоfuвоi диспетчерсько-
аварiйноi пiдrримки функчiокуъання мережзовнiшнього освiтленtlя мiсга

8 760

звiтнiсгь кп
"МiськавтOдор- l "

4 026 000 0
Кiлькiсгь квт-юдин, ,Ki заплаяовOно придбаrв д,lя заб€зпечення ф}ткцiоЕрsння
мереж зовнiшпьm освimеввя на piK 4 026 000

од
звiтrriсь кп

'МiськавтOдор-l "
l00 0Кiлькiсь об€кгiв, на яких заплаяовано впрвадлги сисrcму облiку ЛОЗОТ-АСКУВ

звiтriсь кп
'Мiсьхавmдор- [ "

змб 0
Кiлькiсь люд-годин, якi заплаrоваfii дlя забс]п€чення цйодобовоi диспетчерсько-
аsарiИноТ пiлrриvки функцiон}танtlя мерсж зовнiшньоm освi,lлення vicm 3 046

рзрахункова 2,7з 0,00Вsртiсгъ l квт-юдипи, що заllлаяоваяо придбати грн

розрахункова l0 000,00Фв 0,00 l0 000,00Середня Bspтiвcтъ впрва,!)lФ8вя l сисЕми облiку ЛОЮТ-АСКУЕ

грн розрмункова 64з,00 0,00
Середrя BspтiBcrь l люд-rодин, ,Ki заrиановаяi д'lя забsзпеченIrя цйодобовоI
дgспетчерсько-ssарiляоi пiдФимки фркчiонlъаяня мерок зовнiшнього освiтленrп
мiсга

о/о l00Пкmма вага квт-годин, якi заrшаяоsаfiо придб8rв для забсзпеченIrя ф}нкцiон}ъмнл
мерФк зовнiшньm освiтленtlя ва piK до я€обхiдноi кiлькосгi

l00

l х 12 0
Пtlrома ваm об€кгiв, на яких зlшlлановаяо апрвалrrпr систему облiку ЛОЗОТ-
дскуЕ до веобхiдноi кiлькосгi

72

о/о х 0 з5
Пtfюма ваm люд-юдян, якi заллановsно придбатв л.ля забсзпечення функцiоtarвалнл
мерs]к зовнiшнью освiтлевм Micm на pik до необхiдяоi кiлькосгi до небхiдпоi
кiлькосгi

ПОГОДЖЕIIО:

Упра

ке

о

aнciв та мiського бюдrкету Нiкопольськоi MicbKoT ради

оргаrrу /

фiнавсового

х

0

0

100

люд/год

643,00

х 0

35

Керiвник устаиови головного розпорядняка
бюд2кетних коштiв/3tступник керiвнякп установи аа R,о. зiнченко

т aJ

6]19 *

о.М. Давидко


