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6. Щiлi лержавноТ полiтllкп, на досягнепня якпх спрямована реалiзацiя бюджетшоi програмll

7.метабюлжетнотпрограмн- забезпеченняпалежпоттабезпеDебiйноiDоботиобlскriвжштлово-комvваJrьногогосподаоства

8. Завдання

9. Напрямкп викорнстання бюджетннх коштiв:

N з/п полiтики

l вHoiзабезпечення

Л! з/п
Завдапня

l Етiл

2
MlcтaФiнансова п нявиконання

зня

l

Напря м кш вн корпстапня бюджетвrrх коштiв 3агальний фокл

J

Спеuiальrrпй фонд

4

Усього

l58
l

1
ФiнансуваннЯ "ПрграмИ фiнансовоi пiдтримки комунального пiлприсмства

"Мiськавтодор-l" Нiкопольськоi MicbKoi рали на 20l7-20l9 роки"

['азопостачання

l58

25 778 400,00

l

0,00 25 778 400,00

.l Вiдшколування витрат на комунальнi послуги по вул Лапинська,49 (Кп "мжтl") 55 000.00 0,00 55 000,00

,rYp з/п
:t

000



5 наза 2802,92 0,00 2802,92

6
Заходи, повязаНi з вирiшенняМ питань З безприryльними тваринами (олержувач

коштiв КП "Мiськавтолор- l ")
386 200,00 0,00 386 200,00

,7 КП МЖТI на зобовязань 43 000,00 0,00 43 000,00

8
пiдтримка Кп "мiськавтодор- l " для збiльшення пот}окностей електичних

мереж парку Перемоги
2з,l 216,00 0,00 2з1 216,00

26 772 644.74 0.00 26 772 644,74

l0. Перелiк регiональппх цiльовнх програм, якi впконуються у складi бюджетпоi програмп

РазомСпепiальнпй фопдЗагальний фонлНазва регiонлльноi цiльовоi програмп та пiдпрограмш

54Jl

0,00 994 244,,74994244"l4
розвитку житлово-комундIьного господарства м, Нiкополь на 2017-20l9 роки

0,0025 778 400,00Прграмафiнансовоiпiдтримкикомунальногопiдприсмства,lмiськавтодор-l"НiкопольськоiMicbKoi ралина20l7-20l9роки
77226Усього

l l. Результатп впi показппкп бюджетноi програмн

ЛЪ з/п показнпки Олнппчя BHMipy Загальпий фошл Спечiальншй фопд Усього

1
,, 3 4 5 7 1

l

кошторис з,7l 0 з,7 |доставка

кiлькiсть тiл, якi заплановано до доqlqЕцц доставка кошторис з7l 0 з,71

l грн, Dозрахункова 42,7,45 0 42,7,45

% х l00 0 l00
якl

2
Фiшапсувлtlпя "Програмп фiнаllсовоТ пйтрrrмкп комунального пiдпрltсмства

l" Mlcl'KoI нд 20l 7-2019

их п од звiтнiсть "Мiськавтодор- l " l 0 l

од звiтн icTb "Мiськавтодор- l " l 0 l
ьних п

ефекmuвносmi
грн, Dохрахункова 25 778 400,00 0 25 778 400"00

п

Питома вага комун,цьних пiдприемств якi по,требують пiлтримки. ло пiдпрнсмств.

яким
х 0 l00

3 'ятникiв

забезпечення пам'що куб, м. Звiтнiсть КП "МЖТI' ||442 0 ll 442

bкlcTb п забезпечен ня куб. м Звiтнiсть КП'МЖТI' l|442 0 || 442

l грн ро,]рахун кова 9 

"7 

55з4 0 9.755з4

25 778 400,00

ппп

.Ц,жерело iпформацii

Ппстл пкя Ti п пп СМЕ

пппt|лкmv

рйркmuвноспi

зоmпоm

ппоdvкmч

l00

гяrппостячавшя
7оmDоm

оьоr,пtlаuпсmi



% х l00 0 l00

4
Вiдшкодування витрат па комунальнi послугп по вул. Лапинська,49 (КП
,,мжтI,')

49bKlcтb Met]l якl осiб Звiтнiсть кП "МжТI" 20 0 20

якt запланованоbKlcTb l\lclIl осiб Звiтнiсть кП "МЖТI" 20 0 20

ефекпuвносmi
виюати на l особч за pik гDн. 2 750,00 0 2 750.00

Питома вага кiлькостi мешканцiв, що моrlýпь проживати по вул Лапинська, 49, до
запланованоi кiлькостi мешканuiв

% х l00 0 l00

5 Вiдшкодувянпя BrrTpaT за спожшту на к.гlддовшщi волу (КП "Рптуальша служба)

кiлькiсть м3 води, що потрiбно кJIадовищу MJ
Звiтнiсть КП "Риryальна

слчжба"
з2l5 0 з215

пооdvкmу

кiлькiсть м3 води, що заплановано до споживання м3
Звiтнiсть КП "Риryмьна

слwба"
360 0 360

ефекmuвносmi
наза грн рохрахункова

,7,7,755 0
,|;7,7 

55

якосml
о/о х ll 0 ll

б Заходп, повязанi з вирiшенrrям пптапь з безпрпryльнимll TBapпHaMll

заmраm
Кiлькiсть тварин, на яку розрахований приryлок од звiтнiсть УБl та Кг 490 0 490

КiлbKicTb безпритульних тварин, що потребують стерилiзqцii од звiтнiсть УБl та Кг 370 0 370

од звiтнiсть УБI та КГ зl0 0 зl0
кiлькiсть од звiтнiсть УБl та Кг 286 0 286

грн. звiтнiсть УБI та КГ l 350,3 0 l 350,3

якосmi

Питома вага тварин, що перебувас у притулку до максимальноi кiлькостi % х 63 0 бз

Кiлькiсть безприryльних тварин, що потребуе стерилiзачii ло кiлькостi тварин,

:]апланован их
х ,77 0

,7,7

ка кiлькостi безприryльних тварин, що потребус стерлiзачii % х 76 0
,76

7 Фiнансовд пiдтрвмка КП МЖТl на оплату податковl|х зобовязань

заmраm
кiлькiсть комунальних пiдприсмств, якi потребують пiлтримки на оплаry податкових

зобовязан ь
од звir,нiсть УБI та КГ l 0 l

пDоOчкmу
кiлькiсть комунrмьних пiдприсмств. яким планусться надання пlдтримки на оплаry

податкових зобовязань
од, звiтнiсть УБI та КГ l о

ефекmuвносmi
сеDед}lя счма пiдтDимки однсlмч пiдприсмству lla оплату податкових зобовязаш грн розрахункова 4з 000_00 () 4з 000.00

lзаmпаm

|якосmi

lзаmпаm

lппоdvuпч
I Ki nr*i"r. ,*япин ttlo пепебчвас ч ппиryлкч

l рйрупuанпrmi
I C"."nro пяптiсть степипiзаlti'i

l



l00l00х%питома вага пiдприемств, яким плану€ться надання пlдтримки, до кlлькостl

якl ll

8
<DiHallcoBa пiдтрн мкr КП " Мiськавтодор-l " для збiльшення потужностей

l0звiтнiсть УБI та КГодкйькiсть комунальних пiдприсмств, якi потребують пiдтримки на збiльшення

ел

l0lзвiтнiсть УБI та КГод.кiлькiсть комунalльних пiдприсмств, яким планусться надання пiдтримки на

елзбiльшення

2з7 2|6,о023,1 216,00рзрахунковагрн- J
сер€дня суtяа пйтримки олному пйприсмству на збйьшення потркностей ел мереж

ill

l000l00х%питома мга пйпри€мств, яким планусться надання пiдтримки на збйьшення

потlокностей ел мереж парку пермоги, до кiлькостi пйприемств, якi 'ri потребують

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/засryпник KepiBHиKa установи
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