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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
упоавлiпяя благочстоою. iHб астрч|сгчDп та комчнальпого
господа|)ства НiкопольськоТ Micbкoi lrадtl

наказ вh /.!.С9 lЦ9м /,/о

плспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

t. l200000 УпDавлiння благоуст]rою. iнфраструкгуDи та комунального господарства нiкопольськоi MicbKoi ради
(КЛКl]К МЬ) (лаiiмспYванвя головного ро!юря!няка)

2. l2l0000 Уппавлilrlrя благоустпою. ilrфпастпуктупп та комчrrалыrого господаDства Нiкоп<rльськоТ MicbKoi пали
(КПКl]К \1Б) (!аймспYваппя sl,rповцuьною викоsаsця)

3. l2l7J64 0,190 Викоlrаtrпя iшвестиц iйtrих просктiв в tlaMKax фiпапсчваппя захолiв соцiально-екопомiчноi копrпенсаttii риз пвас ца тспштооii
зови спостереженвя (включаючи спiвфiнансчвання)
(KIrKBK мБ) (кФквк)' (вsйменушм бюджетrоi програми)

4. Обсяг бюд2кетних прпзrrачень/бюдэкетних асигяувднь - l 400 859,00 гри вснь, у тому числi загального фонду - 0.Q9 гри вевь та спечiальноrо фонду l 400 859,00 гривень.

рали Bi.l l4.12.20 |8 Nз 55-43/VIl "Про бюлхст MicTa на 20l9 рiк"(зi змiяами).

6. lлl де aBHol пojllтllKи lll лосягllелпя якиI сп моаапа l]ацlя оюдr(€тноl п r

7. Мета бюд,r(етноi програми - Забезrrсчення зlLхисry люJlсй вiд мож,'tивих Hac.rli,rKiB раtiацiйноIrэ забрудIIсIltIя мiсцевос t i

N з/ll Цiль лержавпоi ttолiтики

I Забезпечення за,чисry людсй вiд мох<ливих наслiдкiв ралiачiйного забруднення мiсцевостi

8. Завлаrrпя бюлжетпоi п амиI

Ns з/t t Завдаtrпя

] Забезпечення рекопсцукuii об'скгiв trивiльного змисry та виготовлсння ПК/[

9. Напрямки suкористання бюджетпrrх коштlв

Лq з/rr Напрямки використання бюджетних кош1 lB Загмьний фон:r Спецiальний фонд Усього

l 2 з 4 )



l
Капiтальний рсмонт захисвоi споруди цивiльного захисry N9 |5336, у т.ч
виготовлення ПКД в м.Нiкополi,Щнiпропетровськоi областi

0.00 l 0]0 9l4_00 l 010 9l4.00

2
Капiтальний ремонт захисноi споруди цивiльпого захисry N!] l535l, у т.ч
виготовлення ПК,Щ в м.Нiкополi,l'{нiпропетровськоiобластi

0,00 389 945,00 з89 945,00

Усього 0,00 l 400 859,00 l 400 859,00

l0. Перелiк регiональнrrх цiльових програм, якi викокуються у складi бюджетноi програми

Назва рсгiоямьноi ttiльовоi програми та пiдпрограми Загальний 4хлUl Спецiальний фопд Ycboto

I з 4 5

ПроФама розвитка житлово-комун.Lльного господарства м. Нiкополь на 20l7-20l9 роки 0,00 | 400 859,00 l 400 859.00

Усього 0,00 l 400 859,00 l 400 859,00

I l. Результативнi показIlикIl бюд?кетвоТ програми:

Лжер€ло iнформацii загмьний
фопд

Np з/п IIоказники Одиниця вимiру
спецiальпий

tЬонд
Усього

з 4 5 6l 2 ,7

0,00t
Капiтальний ремонт захиспоi споруди цивiльного захпсту ЛЪ l5336, у
т.ч. в готовленllя ПК{ в м.Нiкополi .t|нiп ропетровськоi областi

грп l 0l0 914,00 l 0l0 9l4.00

од
звiтнiсть вiддiлу НС та

цзн 0Ki:rbKicTb ПК!, цо необхiдпо виl отовити l l

Площа захисноi споруди, цо потребу€ капiтального рсмонту м2
звiтнiоть вiддiлу НС та

цзн 0 l48.80 l48.80

проdукmу

од
звiтнiсть вiддiлу НС та

цзн 0 lКilrькiс,гь l1K!, rцо rlлапу€сться вигоювити l

звiтнiсгь вiддiлу НС та
шзн 0.00Площа захисноi спорудиj що заплаповано до кalлiт,lльного ремонту lr2 l48,80 l48,li0

грн
звiтнiсть вiддiлу НС та

цзн 0,00 ]00 000.00 l00 000.00

грн рзра,хункова 0.00 бl2|,,7зСерслпя BapTicTb робiт з калiтального рмонry lM2 площi 612I.7]

розрllхункоза 0 l00Питома вага ПКЛ. пIо заплановано виготовити, до псобхiдхоi кiлькостi l00

рзра\ункова 0 l00
Питома ваm плошi захиспоj споруди, що 3аплавована до капiтzulьного

рмонry ло площi, що потрбус рмонry
l00

rIIIIfI
Ссрсдпя BapTicTb одною проекry



грв 0,00 389 945,00
Капiтальний peMotiт заtисноi споруди цивiльвого захисту ЛЪ l535l, у
т.ч. виготовлення ПКД в м.Нiкополi ДlliпропетровськоТ обллстi

389 945,002

звiтнiсть вiлдiлу НС та
Ilзн

()Кiлькiсть ПКД, пtо rlеобхiдно виго,lrrвити l

звiтнiсть вiллiлу НС та
цзн 0Площа захисноi споруди, що потребу€ капiтального рмонry м2 200.90 200,90

проФкпу

ол
звiтнiсть вiдлiлу НС та

цзн 0 ]Кiлькiсть ПКД, що плану€сться вигоювити l

м2
звiтнiсть вiллiлу llc та

цзн
() 39,58Площа захисItоi спорудиr що заплановано до капiтальяою ремонry 39,58

ефекlkuвносlпi

грн
звiтнiсгь вiллiлу НС та

цзн 0,00 l20 000.00Середня BapTicTb одtiого проекry |20 000.00

грн l|l розрlйункова 0.00 6820,52Сере.чня BapTicTb робiт з капiтмьпою ремонту lM2 площi 6820,52

/i
Пi% розрапункова 0 l00Питома вага ПКД. що заплавовано виютовити, до необхiдlоТ кiлькостi l00

()Питома вага площi захисноТ спору,аи, що запланована до капiтального

ремонту ло площi, шо потрбуе рмонry //
розра(ункова 20 2о

Керiвник установи головного розпоряднпка
бюд;кеr lrшх кошr iв/зас t1 пltик керiвtIика усташовп

ПОГОДЖЕНО:

Управлiння екопомiки, фiнансiв та мiського бюджету Нiкопольськоi MicbKoi рали

Керiвкик мiсцевого фiЕансового органу /
заступник керiвншка мiсчевого фiнаrrсового
органу

It,п.

В.О.3iпчеrrко

о.М. Давидко

од I

|яхоспi т-


