
ЗЛТВЕРДЖЕВО
Я.к.! МiяiФереrвr фiнtпсiв Укр.lj!я
26 серппя 2ol4 ро*у Л! 8Зб
(} рq.кцliн.к.rу МiпiФерФьl Фi{.ясiв Укр.tни Diд 29 rрудш 20t8!юкrЛ.l209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Накiз / ро]порядчrй докумеят
}'ппав.lliппя благочстпою. ilttb стDvктчDх тд комч|lальноrо

плспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 20l9 piк

l. l200000 Уппавлiння благочстDою. iнфрастDYrсry]rи та комчllального госполаDства Нiкопольськоi Micbltoi rrалп
(кпквк мБ) (ваймевуъахл, mлов!ого ро]лорядпяка)

2. l2l0000 УпDавлiнtlя благоустrrою, iнфрастрчкfYр и ,га комYиальпого господаDства [liкоIlольськоi MicbKoi Dади
(найм.llування sцповiдаьного в,коцав!ш)(кпквк мБ)

3- l216040 0620 Заходи, повя!аlll f полlпшенllям питноl води
(КПКВКМБ) 1КФКВК' (наЛмсsу!аннr бюджfrноi про.ршя)

4. Обсяг бюдхФтtlвх прпlпаченъ,/бюдr(етяих асигнувянь - !.!|_!!!ýQ!!Q грrrв€шь, у тому чхо!i зsгальноrо фонду -!LOýLЕqLIQ гриве ьта спецiа.'lьпого фонду-
l16.]000joq гривень.

20l7_20!9 роки" (зi ]мiнами); Рiшення Нiколольськоi MicbкoТ ради вiд l4.12.20l8 Л9 55-43/vll "Про бюджст Micтa на 20l9 piK"(]i ,]мi{ами).

6. пll лосягпепllя якllх сп l,]ацlя lп

7. ý{er! бюдrке I Hoi проrрамш - Забсзпечепrtя паселеппя пи

N /lI I (i-rrb держапrrо'.r llолiтики

I ПокраIl(сlIllя стану водопровi,,tllих мсрсж та якосl,i l,олопостачання

Е. }авдаfiня бюджеI поi п tiл
}ав;tапrlя

Покращення стану водопровiдпих мереж m якостi водопостачання

9. lIапрямкп використr ня бюдrкетпих коштiв:

"\i з/п lIrпрямкп вшкорrrсT,днвя бюдже,r'laиl коштiв Jаl allbпliii фопл (]пецiальпий фоfiл ycbo1,o

l 2 ] .t 5

l Поточний ремонт мереж водопостачання l0 066 804.40 0.00 l0 066 804,40

1
Виготовлсння проекгiв на капiтмьний ремонт старих i аварiйних дijlяllок
Mal iсФаJlыlоt о водопроводJ га llро\одження ексllсрIи]и проекIiв 0.00 lб 000л00 lб 000.00

rоспода DcTBa нiкопольськоI MicbKoi Dадх
шшь*!fuо.Ф')

нrкх.| в:|д,}|-( /0/.J хо |4{

l



Закупiвля запiрноi армат)Фи дrя замiни на ВНС,водопровiдяих мережах 0.00 l00 000,00 l00 000,00

|0 066 804,40 l lб 000,00 l0 l82 804,40

l0. Пере",liк регiоняJlьfiих цiJtьових прогрхм, якi впкопуються у ск',rадi бюджетltоi прогрsми

Назва регiояальноi цiльовоi проrрами та пiдлрограми Залмьний фопд Слецiальний фонд Ycbo1,o

I 3 4 5

ПроФама розвитку житлово-комупiцьного господарства м. Нiкополь на 20l7-20l9 роки l0 066 804,40 l lб 000,00 l0 l82 804.40

Усього l0 066 80,1,,l0 l lб 000,00 I0 l82 80,t,10

l l. Результrтивнi показники бюдr(етноi програми:

,]Yq r/п по{а]нпкл ()диrrнця BHMipy ,Щксре.lо iнформацii Загдльний фопл Спецiдльниfi фонд

l 2 3 { 5 7 7

l По,гочнtlй ремонт м€реrк водопостячапхя

Протяжнiсть волопровiдних мереж (приватний секюр), uro потребують
п.1\I Звiтнiсть усmнови 89050 0 89050

ПротяхФiсть водопрвiдrих мереж (приватний секrор), що заrцанованi до
peмoilтy п,lt Звiтвiсть установи l2568 0 l2568

Серелня BapTicTb lп,м водлровiлrrих мереж (приватпий сектор), якi
,lаплановапl jlo peмoll,i,y

грн ро,Jрахупкоза 801,00 0 801.00

Вiдсоток водопровiдних мереж (приватвий секIор), якi зап,,Iановано

siдремонтувати, до тих, якi потребrlоть р€монry
х l4,l l 0 l4.1 l

!инамiка протяжностi зап,'rановаtrих до ремонry водопровiдяих мереr(
порiвняно з попередriм роком

о/" х 58l 0 542

Виготовлешrtfl проектiв ва капiтдль{йй ремовт стдрих i аварiйнfiх
дiлянок мsrigIралыlоrо водопроводу T'l проходхсеяпя експертш]и
проектiв

Кiлькiсть проеI.тiв па калiтальний ремонтj Ulo потебують виготOвлення uIT Звiтнiсть установп 0 l l

Кйькiсть проекгiв на капiтальний ремонт, шо заrиановаяi до виготовлемня шт Звiгнigь установи 0 ] l

Середня BapTicTb виготовлення одного проекry tа капiтмьний ремонт
магiстр&Iьного водопроводу Фн, розрахункова 0 lб 000.00 lб 000,00

[Iитома вага проек-тis що потрiбно виготовити до проектiв, що заruIановаltо
виготовп1,Il

х 0 l00 l00

Усього



'Jакупiв,,rя ]апiрпоТ apiraтyplt лJL замiltи кд ВНС,sодопровiдних
3

Звiтлiсть установи 0 6Кiлькiсl,ь армаlури, яку по,трiбно закупити 6

ЗРтнiсть установи 0Кiлькiсть армаryри, яку заплаяовано уlкупити 6 6

1
|,pIl, /f porpu"y"*o"u 0 lб 666,61Серелня BapTicTb одиничi запiрпоi армаryри д,lя замiни на ВНС lб 666,6,7

/l
l' х 0 l00 l00

х
|ll

iI 0 l00Динамiка закупiвлi кiлькостi запiрноi армаryри для замiни на ВНС
порiвняно з поперелнiм роком

l00

Керiвник 5rcTaHoBп головного розпоряднtiка
бюдrr<етних коштiв/]sступник керiвнпка установи
ПОГОДЖЕIiО:

Управлiнпя економiки, фirrансiв та мiського бюджету lIiкопольськоi MicbKoi ради
KepiBHrrK лliсчевого фiпансового органу /

MJ|.

В.о. Зiнченко

лавrtдко

|Вiлсоюк запiрноi армаryри. як} заплановано tак}тити до погреби


