
ЗЛТВЕРДЖЕНО
Нsкs] MiHicтepcтBa фiнsнсiв yкptiEш

26 серпня 2014 рокт Nt К}6

(у редакцii накдзу MiHicTepcTBs фiнrнсiв yкpsiнil вiд 29 грулня 20l8 року Лr !209)

ЗДТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчшй документ

t
t }

наказ вiд 02,О9 Wfu)M /е'

плспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюлжету на 2020 piк

2бl36719
та нального Нiкопол l'cbKoi MicbKoT (код за

l. 1200000 у ня
(вайменування головного 26136719MlcbKol ради

(код за СДРПОУ)

2. 1210000 управлiння бла гочстро ю, iнф та
(найменування вiдповiдшьноm виконавця ) 04207 l00000(кпквк мБ)

l2l6040 б040 0620
(кпквк мБ) (ктпквк мБ) (кФквк)

повяза Hi з полiпшення
(наймеFуеная бюджФноi програми)

на

м питноi води (код бюдхеry)

3.

4. Обсяг бюджетнlлх прlrзначешь/бюдя(етних асигtlуваllь - l4 200 000,00 грI|вепь, у тому числi загального фопду -Ц_Щ0-.00дЩ гривепь та спецiального фонлу - l50 000,00 грпвень.

5. Пiдстави для Blt коllаl|ня бюдltетноТ прогрдмll: Констиryчiя Украiни; Бюджетний Кодекс Украiни; Закон Украiни "Про мiсцеве самовряд,ъання в YKpaiHi" l Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв

змiнами); Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 N9 836 "По деякi питання запровадження програмно - цiльового методу скJIадання та виконання

рiшення Нiкопольськоi Micbkoi ради вiд 20.|2.2019 року N,r 62-5'1 lY |l "Про затверлження Програми розвитку благоус,трою та i нфраструктури м.Нiкополь на 2020-
У краiни вiд 20.09.20 l 7 Jф 793 (зi

мiсцевих бюджетiв" (зi змiнами):

2022 роки"(зi змiнами); Рiшення Нiкопольськоi MicbKoi рали вiд 20, l 2,20 l 9 Ns 70-57ЛlП "Про бюлжет MicTa Нiкополя на 2020 рiк"(зi змiнами).

на гt| якl|х

7. Мета бюджетноi програм1| -

8.

9. Напрямкlл впкорl!стання бюджетних коштiв:

Цiль державнот полiтики

N з/п

l

Завдання
Ng r/п

Покращення
та якостi водопостачання

l

Усього
Спецiальнuй фондЗаrальнrrй фонд

54
l{апрямкш використання бюджетllих коштiв

j\b з/п

l4 050 000,00
0,00l4 050 000,00

мереж водопостачанняПоточний ремонтl l49 000,00l49 000,000,00мережахна внс,,водопровiлнихзамlнилпяарматуризапiрноiЗакупiвля2 l 000,00l 000,000,00
Прилбання HacociBJ



l 0. llepelriK регiоlll,1tьнrrх цiльових проrрам, якi ви коl|уlоться у складi бюджетвоi програми

ll. Результативпi показникш бюлжетноi програми: }'cbot,oСпечiалыrlri'l фоlt,rпl"t фоIl,tЗагал.[керс.по ilrфорлlачii
7

'Одинlлця впмiрУ
б54lIоказники

3 0,00t4 0501
l

Поточний мереж водопостачанняl ,75 7450,75,745
ll-Mмереж (приватний сектор ), що потребують

Протяжнiсть водопровiдних

|9 24,70|9 241звiтнiсть Кп
"нвувкг"п.мшо заrrланованi досекгор),(приватний

Протяжнiсть водопровiдних мереж

7з0,000730,00
розрахунковагрн.сектор). якiмереж (приватний

Серелня BapTlcTb lп.м водпровtдних

25,4l025,4|хоьзаIrланованоякlсекгор ),(приватниймережводопровiднихВiдсоток
ремонтуякlтих,до l350l35хао

протяжностi запланованих до

з

водопровiдних мережpeMoIITy

149 000,00l49 000.000,00
Закупiшя запiрноi арматури для замiнп tlд ВНС,волопровiлних

мережахz

660звiтнiсть Кп
"нвувкг"од

Кiлькiсть арматури, яку потрiбно закупити

660звiтнiсть Кп
"нвувкг"од

кiлькiсть арматури, яку заплановано закупити

24 833,3324 833,330
грн.вна нсзамlнидляарматуризапiрноТодиницiBapflcTbСерелня l00l000хоh

потребидозакупитизаIulанованоякузапiрноiВiдсоток арматури,

l4l50
1

Усьогоспецiшrьний фондЗагаrrьний фонл
4Jz

програмимiсцево'i7 регiональноiНайменування
l4 200 000,00l50 000,00l4 050 000,00
|4150t4

2020-2022на роки.Нiкопольмта iнфраструктуриблагоустроюрозвиткуПрограма

l

.}Ъ з/lt 14 050 000,00

звiтнiсть Кп
"нвувкг"

розрахункова _



l 000,00l 000,000,00
Прилбапня HacociB3

JJ0звiтнiсть Кп
"нвувкг"од

Кiлькiсть HacociB, якi потрiбно придбати

000звiтнiсть Кп
"нвувкг"од

Кiлькiсть HacociB, якi загlлановано придбати

l8l 8 000,000
BapTicTb l насосу

000хо/
до потребипридбатиякl запланованоHacoclB,Вiдсоток

ькАс

т
ъ

-*о>l, ?4G5

RI с,
*
*

}

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/засryпllик lсepiBlIиlсa установи

ПоГоДЖЕно:

Управлiння економiки, фiнансiв та мiського бюлжету

Керiввик мiсцевого фiнансового органу /

засryпник керiвника мiсцевого фiнансового
органу
Ддтl погоджснвя

мл,

ради

В.О. Зiнченко

о.М. Давидко


