
ЗЛТВЕРДЖЕНО
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1у релакчii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкрsТнп вiл 29 грулня 2О!8 року Nr l2O9)

ЗДТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
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нака] вlд

плспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюлжету на 2020 piK

{в,и JYg /,l5

26136719Нiкопол bcbI{ol Mlcblсol
l. 1200000 у влiння бла та (код за

(наймекування головного розпорядни
26136719

,ного нiкопольськоi Micbkoi
2. l2l0000 у влiння бла та

(наймекувавня вйповiдшьного виконавш)
(код за еДРПОУ)

04207l00000(кпквк мБ)

3. l2l144| 7 44l 045б Утримання та розвllток мостiв/шляхопроводiв (код бюджеry)

2020 рiк"(зi змiнами).

6. Hol lla

7. Мета бюдlсетноi програми - Здбезпечепня розвltткч iltiKeHepHo-TpaHcnoDTHoi iнфDастrrчкгчои

полiтики
N з/п

l

8.

9. Напрямки вшкористання бюдясетlrих коштiв:

ня

ЛЪ з/п
забезпеченняl

УсьогоСпечiалыrий фондЗагальнпit фоплНапрямки використання бюдrсетнпх коштiв
ЛЪ з/п

5432l
550 000.00550 000,000,00

l констукчiй шляхопроводу по вул. ЕлектрометrrлургlвКапiтальний ремонт
3 зlз 500,000,003 з lз 500,00Поточний ремонт системи водовiдведення та лiквiдацii

шляхопроводу по вул. Електрометzlлургlв

пiдтоплення
2

3 86] 500,00550 000,003 зlз 500.00
Усього

l

4. обсяr бDдNтrit прхrш.чепь/бюд*Фнпх ..u.{yi.trb _ Jr!6!5!ц!q гр,ь.пь у mму чпс,Ii ]i"jbBo,o фхду - ]_щ!!!9J08 грхень т! ,п,цiмьво]о Фовду - 550,]щд0! rрхв,пь,

5. пiдспiп дл. вsmпrшý{ бюдNt soT проt рrмп; конс птуцiя укрiни: Бюдвнrй кодеrc уrраiъи: зюн Ухраiня "Про мiсцеФ сшовр"OJФнм в y*paiЯi"l ЗДЮВ УКР'ТНИ "ПРО бЛsmrТРiЙ

вафених r'rHKiB ухраiн ,,: 
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,r,**_" o*]il,-" lЁi"" "i iirlъs,i0i; м '7rз oi""b"u"l ьй Mbi"*po"" оь*"ь yrp,ijня 26 е?пя{ 20l4 N,8?6 "по деякi пr,анш

1апровад,€ння прогршно _ цй""""- ""** "-;;;.'Жffi; il;;;;i"; Br-l"-o, rl,""", irЬпольсitот Micb*oi рад, вiд 20,12,20l9 РОкy 
jЪ 62-57^r'll'Пp" !аВеРДЖНН'

проФам! розв,т,q блаюуст". * *оо*rr*о" Jji,i"_" 
"" 

iбii_]оiiй*;t L"i,_"l pi,"""" ir-iй,_*iюl мiсоюi радя вiд zo,tz,zol9 ,(9 7G57vlI "про бюджег мiФд нiкопФя яа

Забезпечення розвитку



УсьогоСпецiальний фондЗага-пьнllй фонлнаймеltування мiсцевоi7 регiональнот програми
431

з 86з 500,00550 000,003 зlз 500,002020-2022наlкополь роким.Нта iнфраструкгуриблагоустроюро]виткуПрограма 3 863зlз
Усього

у('Itetria;lыllt ii фоll,rЗft-а.пыrий фоrlл.]UKepe.1o ilrформачiil Од"п,,rtя Btrltipv
,|}, l lокаrники

.NЪ з/п
5

550 000,00550 000,000
l

капiтальнпй ремонт коltстукчiй шляхопроводу по вул,

Електрометалургiв

0звiтнiсть установиод
Кiлькiсть ПКД
шляхопроводу

по обскту: "капiтальний ремонт автодорожнього

у м. Нiкополь !нiпропетровськiй областi", шо необхiдно

виготовити

0звiтнiсть установиод
Кiлькiсть ПКД
шляхопроводу

по обекry: "капiтальний ремонт автодорожнього

у м. Нiкополь .Щнiпропетровськiй областi", що заIUIановано

виготовити
,

l l l0 343,00l l l0 343,000розрахунковагрн
Залишок BapTocTi виготовлення l

автодорожнього шляхопроводу у

ПКД по обскгу: "Капiтальний ремонт
м. Нiкополь !нiпропетровськiй областi"

шо необхiдно виготовити

50500х/о
вiдсоток коштiв, що заплановано сплатити за виконання ПКД по обскгу:

м lкопольушляхопроводукапiтаrrьний автодорожньогоремонт пкдl]и готовJlеIllIядообластi" BapTocTiзалишку!нiпропетровськiй
3 313 500,000,003 313 500,00Поточний peмolrт спстеми водовiдведення тд л

по вул. Елекгрометалургiв
iквiдацiТ пiдтоплення

шляхопроводу2

l 0800l080звlтнlсть чстановим2Площа шляхопроводу по вул. Електрометалургiв, на якiй необхiдно

проведення поточного ремонту систем водовiдведення

l0800l080звiтнiсть установим2Площа urляхопроводу по вул. Елекгромета.пургiв, на якiй загutановано

проведення поточного систем водовiдведення

з 068,060,00з 068,06розрахунковагрннапо Електрометалlргiв,м2 плошl вул.шляхопроводуBapTicTb
водовiдведеннясистемпоточного ремонтуиякl необхiдно проведення

l000l00хо/оПитома вага площi шляхопроводу по вул, Елек,трометzrлургtв,на

проведення поточного ремонту систем водовlдведення до
якlи

необхiдноi площi

l0. Перелiк регiоltальних цiльових програм, якi виконуються у склалi бюджетноi проrрами

l l. Результатпвlri показники бюджетноТ програми:

t

l

l

l



Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступник керiвника установи

ПОГО[ЖЕНО:

Управлiння економiки, фiнансiв та мiського бюджету

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

]астчпник
,'lлr" fti.oo*"n,,

керiвника мiсцевого фiнансового органу i

В.о. Зiнченко

о.М. Давидко
(пiдпис)
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