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ЗДТВЕРДЖЕНО
Ндкrt / ро!порядчпП документ
упDsв.rtiння б.пагочстDою. iнбDастDчктчDи тд комчяального
господаDствя НiкопольськоI Micbкoi Dtди

пgкgз виlЦ,lС la9 х, /!f
пАспорт

бюджетноТ програмц мiсцевого бюджету вr 20l9 piк

l. l200000 Упоавлiпня благочстDою. iнфоастDчtсгчDп тr комyнального господаDства Нiкопольськоi MicbKoi Dади
(кпквк мБ) (вайм.яуваян, головноfо розпор,дпях.)

2. 12l0000 Упоавлiнвя бла iнфrrастtrvктvпи та комчнального l,осlIолаDсl ва нiкопольськоi мiськоi Dади
(кпквкмБ)

3.12l601з о62

( най м.нумня, вцповlдаьяоф вkкопавщ)

оп l} o_KaHaJIl,}il иниго гос
(KlIKBK мь) lкФквк) (наПмснуФяя оФлжтпоl протDNg

il. обсяг бюлiкстних призпачспь/бюдiкетнпх rсигнув!пь - 6 l lб {90.06 у тому числi зrгалыlого фояду
гривснь та спецiального фонду - l 078 139.06 грнвепь

MicTa на 20l9 рiк"(зi змiнами).

6 впоl по.пlтllк ха lla iяб оlп

7. l\leтs бюдrкетноТ програмх - ]аб9:!дечеппя бчнкцiоfiчванfiя пiяльлостi водопt}овiдпо_кавsлiздцiйняlогосполODста

Nrп l lirrb державноl полiтики
I rtiлвищенlIя tlадiйtкlстi роботи сиситем водоIlостачаlllIя та во/tовiдве.цення

8.'lавданпя б

Лi з/п lдвдянпя
l Провелелня ремонry вводiв на багатоповерхових будинках, лiквiдацiя пiдюrrпеннь будинкiв

з Проведення модерlliзацii кана,,liзацiйпих мереж, полiпl!ення роботи очисних споруд.

-:}аI,sльпий 
фо д (]llсцiялыllrii фошt

l 2 3 1 5
Поточний ремонт вводiв на багатоповерхових будинках (одеркувач КП
"Ilвувкг") l 020 000.00 0.00 l 020 000,00

2 Обстеження несучих конструкцiй КОС l93 951.00 0.00 l9з 951.00

9. llяпряrrхlr впкорllсI ахпя бюJrкетппх Kour r iB:

5 0]8 ]51.00

l{апрямкп влкористчпшя бюджетпих коштiв

l



з
Капiтмьний ремонт дiлянки каналiзацiйних мереж в районi житлового
будинку ]ф59 по вул.ГеDоiв ЧоDнобиля в м,Нiкополь 0,00 328 320,90 328 320,90

4
Виконаtlня робiт згiдно з проектами на капiтмьвий рмонт вrrуцiшньо_
квартмьноi каналiзацii (в т.ч. ПКД)

0,00 650 000.00 650 000.00

5 Закупiвля запiрноi армаl)Фи ]ця зllмiни на КНС, канмiзацiйних мережах 0,00 99 8l8,l б 99 8l8,l б

6
Фiнансова пiдтримка на оплаry за елекФичну енергiю дIя забезпечеяня
безперебiйноi роботи КП'НВУВКГ" 3 800 000.00 0,00 3 800 000,00

7 Поточний ремонт пожежних гiдрантiв 24 400_00 0,00 24 400,00

5 038 351,00 l 0?8 139,06 6 l lб ,190,06

l0. ПереJliк регiопsльпих цiльових програм, якi вrtконуються у сlспддi бюджетлоi проrрдми

Назва регiональноi цiльовоi проrрами та пiдпрограми Загмьний фонд Спецiмьний фонд Усього

I 4 5

Програма розвитку житлово-комуямыlого гослодарства м. Нiкополь на 20l7_20l9 роки 5 0з8 351_00 l 078 l39.06 6 l lб 490.06

Усього 5 0J8 351,00 l 07tJ lз9.06 6 l16 ,190.06

l l. РезультатшвЕi пока}tlики бюджетllоi програми:

,\iq з/л Ilокsзпикш Одинпця BlrMipy 7|,керело iнфорлrацii ]aI,aJ!bппii фопл Сп€цiдлыlий фохд усього

2 ] .l 5 1

l Кtпir,альпиii peMoHr капаJlitsцiйшнх мереж

Протяжнiсть впутрiшньо_квартaшьноi канalлiзацii, що потребуе
капiтального ремонry

ll,M зBlTBlc],b чстаllови 0 l58]00 l5ti]00

Кiлькiсть запiрноi армаryри кан&,liзацiйних мсреж, що потубу€ замiни tвiтяigгь чстлiови 0 з з

f[лоща дLпянки канмiзацiйпих мереж, яка потребус капiтмьвою ремонry зB,THlcl,b устаllови 0 480.1l0 480,80

Пртлrtнiсть внуцiшньо-квартмьноi каямiзацii, що замановано до
капiтальцого ремонry

п.}l ,]BlTHlcтb чстаяови 0 149 449

Кйькiстъ запiрноi арматури канмiзацiйних мерФк, шо з!lплановано
при,дбати

шт 0

[1поща дiлянки каналiзацiйних мереж, що запланованi до капiтального
peмoнl).-

м2 звlтнtсть установи 0 480.80 480.80

Серелня BapTicTb l п.м. ремонта внутрiшньо-квартальноi каналiзацii; у т.ч
пкд Фн, розрах}ъкова 0 1.1.17.00 l447,00

Середня BapTicтb одиницi запiрноi арматури Фн, розрахункова 0 зз 272,12

Серлня BapTic,l,b ремонry l м2 дiлянки канаJli,rацiйних мереж грн розрах]лкоаа 0 682.1]6 682.86

Питома вага робiт ]гiдно з проекmми на капiтмьний ремонт внутрiшньо-
Kвapтlцbнoi каяалiзацi'i, якi заллавовано до тих, якi потiбно викоцати

уо х 0 0.28 0.28

1 1



Питома вага запiрноi армат}ри дlя замiни ва кавалiзацiйних мереж, яку
заllлановlrво придбати до кiлькостi залiрноi арматури! яку потiбно
пDилбатй

х 0 l00.00 l00,00

Питома вага площi дiляяки, яка запланована до ремонту до площi, яка
потребус капiтального ремонry

х 0 l00.00 l00.00

Поточпrrй рсмонт вводiв па багдтоповерховях будянкrх (одержувач
кп "нвувкг")

ол звlтнlсть усmнови l28 0 l28
проdукпу

кйькiсть вводiв на багаюповерхових будинках, якi заrL,Iанованi до ремонту звlтнlсть чстанови 1з 0
,7з

,,plI ро]рахункова lз 92?,00 0 lз 927,00

Питома вага вводiв якi запланованi до ремонry до тих, якi потребуоть
ремонту

х 51 0 57

Динамiка кiлькостi вводiв ка багатоповерхових будинках, якi 3апланованi
до ремонту порiвняно з попереднiм роком

уо х 1з {) 4]

Кiлькiсть несучих коIrструкцiй КОС, що потребують обстеження од rBiTHicтb КП M)tcl'I l 0 I

проdукmу

од. звiтнiсть КП МжТI I 0 I

Середн' Bapтicтb обстеlкення однiсi конструкцii КОС Фн, розрахункова l9з 951-00 0 l93 951.00

Пиmма вага кiлькiстi песлих конст}кцiй КОС, що ]амановано до
обстеження до необхiдноi кйькосгi у" х l00 0 l00

1
Фiшапсова пИтримка rl! оплату ]а електричпу епсргiю для
забеt еченвя беtперебiiiшоI роботи КП "llByBKI''

Кiлькiсть комнульних пiдприемств, що потребуоть пiдт,имки дlя оrl'lати
за елетоеяергiю ол звirнiсlь КП МЖl'I l () l

звiтнiсть кП МЖI'| l 0

Середня сума пiдтнки одному пiдтисмству IpH з 800 000.00 0 ] 800 000_00

|Кiлькiсь BBoaiB на багак,поверхови\ будинках. якi погребуоть ремонry

|Серелня варliсгь реvонry олиницi вводiв

|якосtпi

J |Обстеясення rrесучllr коfiструкuiй КОС

|Кiлькiсть несучих KoHcTpyKuiй КОС. шо заплановано до обсгеження

I

т----------__l



Пиюма вага кiлькостi комунальних пiллрислств яким заплановано надаяня
пiдтики на оплату за елекгрпчну енергiю до тих, якi потребуоть вадаяня
лiдтимки

х l00 0 l00

5 IIоточппй ремонт поrкеяоlих riдрантiв

KilrbKic,rb поrrtсжних гiдраllтiв, rцо поrребук)l,ь perroIll,y звiTlliсть Кtl Мжтl 2 0 2

кiлькiсть пожежъих гiдраrтiв, ltо заплановано вiдремонтувати од. звi]]liоть l(П МЖТI 2 0 2

Середня BapTicтb ремонту одного гiдраltту lpH Ili l2 200,00 0 l2 200,00

/i}
Питома вага кiлькостi пожежних гiдрантiв, цо заtrлановано
вiдремонцвати, до необхiдноi кiлькостi "lil х l00 0 l00

Керiввик установп головного розпорядника
бюджетних коштiв/|аступнпк керiвникs установи

ПОГОДЖЕlIО:

Управлiнпя екошомiкв, фiцансiв та мiського бюджету НiкопольськоI MicbKoi ради

KepiRпик го фiнашсового opгaHy /
la вого фiнансового

В.О. Зiнчевко
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