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ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчпй докумепт
Уп Dаппiпня благочстDою. iнфоrстпчкгчDп та комчнального
господаDствr нiкопольськоi Micbкoi Dддп
(fuш.lffiофшрщ

паказ вц й,0l. ruтw
пАспорт

бюдясетноi програми мiсцевого бюлжеry на 2019 piK

l. l200000 Уппавлiння благочстпою. ittфпастrrчкгчпlr та комчнального господапства НiкопольськоТ MicbKoi ради
(КПКВК МБ) (найменуиння головного розпорядника)

2. l2l0000 Уппавлiння благоvстDою. iнфпастrrчкгчDп та комчнального господапства НiкопольськоТ MicbKoT оади
(кIжвк мБ) (найменувння вiлповiдшьного виконавця)

(кпквк мБ) (найменумння бющФвоi програми)

4. Обсяг бюдrrсетrrих пDпзндчень - l5 873 995.00 у тому чпслi загального фопду- l5 873 995.00 та спецiального фонлу - 0щ грпвешь

5. Пiлсп.r шr вlюП.r!t бюдмпоi проrрс'r: Кояспryцir УхВни; Бюдмий Кфrc Уцдiня; З.rон Украilни 'Про мiсц.Е фмоiрiдуФвш в yxРiнi"; зфц Укрбiли 'пр блтоустriй нм.яих пrqпiвyKlaiни'i Нм MiliФpcв фiшсiв yкpailни вй 20 09.2017 ]Ф ?9З (зj змiнши} Наш MiHicTlDc@ фпапсi9 УкDаilня 26 ..рпн, 2ol4 лs 8зб 'по Mri пивннr ФпDФщня, проФ€яно _ цйююm м.тоФ,
.шrдФя' в 3июн.нш мiсФшх бфiв' (зi wiщl); Рiш.нвя НiхопФЕьюi Micbxoi рбдя ,iд 22, I2,20l б роry Js 55_I s/vll 'про ФtФрдreння пргрвми Dозsпry клорюя}пшьноm гФлФарсrФ
м.НiФлФь п 20l7-2019 рхя' (зi !мiн.мя), РiцФиi НiюлФ*.юi Micbloi ради вiд 14,l2,20l8 Лs 55_4ЗЛп "про бюдIф мiф н! 2ot 9 рia(зi шi@r),

на досягнення якпх
N з/п цiль державноi полiтики

I

7.МеТЯбЮдЖетноiпрограми- ЗябезпеченпяналежпоТтабезпепебiйшоТооботпоб'ектiвжнтловькомчндльпогогосподаоства

8.

Л! з/п Завдапня
доставки тlл до смЕ

п MicTa на виконання з обсктiв та Mlcтa
3 |Провелення заходiв iз поводження з безприryльними тваринами

9. Напрямкн викорпстання бюдrrсетних коштiв:

Л! з/п Напрям ки використання бюджетпнх коштiв Загальний фонд Спечiальннй фонл Усього

l , 3 4 5
I !оставка тiл до СМЕ l 98 795,00 0.00 l 98 795.00

) Фiнансумння "Прграми фiнансовоi пiдтимки комунalльного пiдприсмства
"Мiськавтолор- l " Нiкопольськоi MicbKoi ради на 20 l 7-20 l 9 рки"

l4 738 800,00 0,00 l4 738 800,00

абезпечення ншежноi m безпепебiйноi поботи об'скт

l

2



3 Газопостачання пам'ятникiв (КП МЖТI) l50 000.00 0,00 l50

4 Вiдшкодування витат на комунальнi послуги по вул. Лапинська,49 (КП'МЖП') 200 000,00 0,00 200 000,00

5 Вiдшкодування витрат за спожиту на кпадовищi воду (КП "Риryальна слlrкба) 25 000,00 0.00 25 000,00

6
Заходи, повязанi з вирiшенням питань з безпритульними тваринами (одержувач
коштiв КП "Мiськавтолор-l ") 386 200,00 0,00 386 200,00

7 Фiнансова пiд,гримка КП МЖТI на оплату податкових зобовязань 30 000.00 0.00 30 000,00

8
Фiнансова пiдтримка КП "Мiськавюдорl " д.пя збйьшення потускностей електричних
мереж парку Перемоги l45 200,00 0,00 l45 200,00

15 873 995.00 0.00 15 873 995,00
l0. Перелiк регiональних цiльовпх програм, якi вrrконуються у складi бюджетноI програмп

1 l. Результатrrвпi показпнкш бюджетпоi програмп:

Назва регiошальпоТ цiльовоi програми та пiдпроrрамп Загяльниfi фонд Спецiальний фонд Разом

l 3 4 5

Програма розвитку житлово-комунального господарства м, Нiкополь на 20 l 7-20 l 9 рки l l35 l95,00 0,00 l l35 l95,00

програма фiнансовоi пiдтимки комунitльного пiдприсмства "мlськавтолор- l " Нiкопольськоi Micbkoi рали на 2о l 7-2о l 9 роки l4 738 800,00 0,00 l4 738 800,00

Усього l5 873 995,00 0.00 l5 873 995,00

ЛЪ з/п показшпкп Одпппця впмiру {жерело iнформачiI Загальппf, фонд Спечiальнпй фопд Усього

l , 3 4 5 7 7
l .Д,оставка тiл до СМЕ

заmраm
Кiлькiсть тiл, якi потребують доставки доставка кошторис 875 0 875
проdукmу
кiлькiсть тiл, якi заплановано до доставки доставка кошторис 875 0 875
ефекmuвносmi
Серелнi витрати на l доставку гDн. розрахункова 227,l9 0 227,l9
якосmi
Питома вага тй, якi потрбують лоставки до тiл, якi заплановано доставити /о х l00 0 l00

1
<Diнансуванпя "Програмш фiнансовоi пiдтримки комуt альпого пiдприсмства
"П, !ськавlодЕ11" Нiкопольськоi MicbKoi ради lla 20l7-20t9 рокп"
заmрапl
кtл bKicTb комунальних пiдприсмств, я Ki потребують п iдтимки од звiтнicтb "Мiськавтодор l " l 0 l
проdукmу
кlлькtсть комунilльних пiдприемств, яким плану€ться надання пiлтримки од звiтнiсть "М iськавтодор- l " l 0 I



ефекmuвносmi
середня сума пiдтримки одному пiдприемству гDн. рохрахункова l4 738 800.00 0 l4 738 800.00
якосmi
Питома вага комунальних пiдприсмств якi потребують пiдцlимки, до пИприсмств,
яким пердбачена пiдтримка % х l00 0 l00

3 Газопостачаrrня пам'ятннкiв (кП МжТI)
заmраm
Кйькiсть природного газу, що потребусться для забезпечення пам'ятника куб. м, Звiтнiсть кП "MЖTI' l3.78 0 l 3,78
проdукmу
Кiлькiсть прирдного пву, що заплановано для забезпечення пам'ятника кФ. м Звiтнiсть кП'МЖТI' l3,78 0 l3,78
ефекmuвносmi
Середня BapTicTb l куб. м газу грн, Dозоахчнкова l0 882,97 0 l0 882,97
якосmi
Питома вага прирдного гл}у, що потребу€ться для забезпечення памятникiв до
з:lпланованого обему газу х l00 0 l00

4

заmраm
Кiлькiсть мешканцiв, якi можугь проживати по вул Лапинська, 49 осiб Звiтнiсть кП "MЖTI" 20 0 ?n
проdукmу
Кiлькiсть мешканцiв, якi заплановано до проживання осiб Звiтнiсть кП "МЖп' 20 0 20
ефекmuвносmi
Витрати на l особу за piK грн. l0 000.00 0 l0 000,00
якосmi
Питома вага кiлькостi мешканцiв, що мож}ть проживати по вул Лапинська,49, до
заплановано'i до проживання кiлькостi мешканцiв х l00 0 l00

5 ВИшкодування внтрат за спожиту ша lспадовнщi волу (КП "Рнryальна служба)

заmраm

кiлькiсть куб.м. води, що потiбно Iоlадовищу м.куб Звiтнiсть КП "Риryа.пьна

служба' 0 4300,000

проdукmу

кiлькiсть куб.м. воли, що зtlплановано до споживання м.куб Звiтнiсть КП "Риryальна
служба"

4300,000 0 4300,000

ефекmuвносmi
середнi витрати за спожиту на кладовищi воду l куб грн Dохрахункова 5.8l 0 5.8l
якосmi
питома вага води, що потрiбна ruIадовищу, до запланованого обсму % х l00 0 l00

4300,000



6 Заходн, повязашi з вирiшеппям питань з безприryльвимп тваринами

заmраm
Кiлькiсть тварин, на яку розрахований притулок од звiтнiсть УБI та КГ 490 0 490
Кiлькiсть безприryльних тварин, що потребують стерилiзацii од звiтнiсть УБI та КГ 370 0 з,70
Кiлькiсть клiток, що потребуrоть ремонry од звiтнiсть УБI та КГ 284 0 284
кiлькiсть корму для тварин, що потрiбно придбати кг/день звiтнiсть УБI та КГ l20 0 l20
проdукmу
Кiлькiсть тварин, що перебувас у притyлlry од звiтнiсть УБI та КГ зl0 0 зl0
Кiлькiсть безприryльних тварин, що плануються стерилiзувати од звiтнiсть УБI та КГ 290 0 290
Кiлькiсть клiток, якi заплановано вiдремонтчвати од звiтнiсть УБI та КГ 284 0 284
Кiлькiсть корму, що заплановано придбати кйень звiтнiсть УБI та КГ l20 0 l20
ефекmuвноспi
Серлня BapTicTb стерилiзаuii гDн, звiтнiсть УБI та КГ l 35l .4 0 l 35l .4
Середня BapTicTb ремонry олнiсi клiтки гDн, звiтнiсть УБI та КГ 687 0 687
Серлня BapTicTb l кг кормудля тварин притулку гDн звiтнiсть УБI та КГ 3,7 0 з7
якосmi

Питома вага тварин, що перебувас у притулку до максимilльноi кiлькостi о/ х бз 0 63

кiлькiсть безпритульних тварин, що потребу€ стерилiзачii ло кiлькостi тварин,
запланованих до старилiзацii х 78 0 78

Пиюма вага клiток, якi запланомно вiдрмонryвати до клimк, якi необхiдно
вiдремонтумти х l00 0 l00
Питома вага корму для тварин притулку, що заплановано придбати до загальноi
потреби

о/ х l00 0 I00

7 <DiHaHcoBa пцтршмка кП МЖТI на оплату податковнх зобовязлнь

заmраm
кiлькiсть комунilльних пiдприсмств, якi потребують пiдтримки на оплаry податкових
зобовязань од звiтнiсть УБl та Кг I 0 l

проdукmу
кiлькiсть комунilльних пiдприсмств, яким плану€ться наJlання пiд,тримки на оплаry
податкових зобовязань од, звiтнiсть УБl та Кг 0

ефекпuвносmi
середня сума пiдтримки одному пiдприсмству на оплату податкових зобовязань грн. DозDахчнкова 30 000,00 0
якосmi
питома вага пiдприемств, яким плану€ться надання пiдтримки, ло кtлькостi
пiдприемств, якi ii потребують % х l00 0 l00

8
(DiHaпcoBa пiлтримка КП "Мiськавтодор-l" для збiльшепня поryжностей
електрпчнпх мереж парку Перемогп
заmраm

кiлькiсть комунil,льних пiдприсмств, якi потребують пiдтимки на збiльшення
поryжностей ел мереж парку пермоги од звiтнiсть УБI та КГ l 0 l

проdукmу

l l

з0 000 0о



кйькiсть комунаJIьних пiдприсмств, яким плануеться надання пiдтримки на
збiльшення поryжностей ел мерея( парку пермоги од. звiтнiсть УБI та КГ l 0 l

ефекпuвносtпi
середня сума пiлтримки одному пiдприемству на збiльшення пот)Dкностей ел мерж
парку пермоги грн. розраryнкова l45 200,00 0 l45 200,00

якосmi

питома вага пiдприсмств, яким планусться надання пiдтимки на збiльшення
потlокностей ел мереж парку пермоги, до кiлькостi пiлприсмств, якi iT потрбують % х l00 0 l00

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетн их коштiв/засryп н ш к керiвника установи

ПОГОДЖЕНО:

Управл

В.О. Зiнченко

О.М. Давидко

фiнансiв та мiського бюлжеry НiкопольськоТ MicbKoT ради

органу /

фiнансового

(пiшис)


