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Фiнансування Micbкoi комплексноi "q**rп"*оuу 

розвитку багатоквартирних булинкiв у MicTi
ПроФами сприяння

Нiкополь на 20 l 8-20236

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - I4 224 408.{0 грн, у тому чишi fагального фонду_ t3 l39 839,9! грн та спецiального фонду - l 084 568.49 грн.

5. Пiдстави для виконання бюлжетноi програми: Констиryчiя Украiни; Бюджfiний Кодекс YKpaiHи, Закон Украiни "Пр мiсuеве самоврядування в YKpaiHi"; Закон Украiни "Про житлово-комунаltьнi послуги "; Наказ MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни вiд 20,09.20l 7 Np 793 (зi змiнами); Наказ Мiнiсгерства фiнаясiв Украiнп 2б серпня 20l4 Ns 836 "По деякi питання запровадr(ення прФамно - чiльового мmолу сшаJlання та виконання мlсцевих бюдr<егiв" (зi змiнами);

Прогрши розвитку житлово-комунмьного господарства м.Нiкополь на 20l7-20l9 роки" (зi змiнами); рiшення Нiкопольськоi MicbKoi рали вiл

Рiшення нiкопольськоi MicbKoi рали вiл 22. l2.20lб рку Nэ 55-15/ИI "Про затвердження
на 20t 8-2023 роки" (зi змiнами); Рiшення Нiкопольськоi MicbKoi рали вiд l4. l2,20 l8 Ns 55-43/VlI

22.06.20l8 рку Nq 83-37/Yll "Пр затверл,ження Прграми сприяння ефеmивному розвитку багатоквартирних булинкiв у MicTi Нiкополь

рiк"(зi змiнами)."Про бюлжеr MicTa на 2019
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310зlх
вша кiлькостi лiфтiв, якi заплшованi до поточного ремонry ло кйькостi лiфтiв, якi потребують ремокту

l00 l000х%запланованi до кшiтального ремонry ло кйькостi будинкiв, якi потребlтоть
вага кiлькостi будинкiв ОСББ,

l000 100хohвага кiлькостi м2 покрiвлi ОСББ, якi залланованi до капiтального ремонry до кiлькостi м2, якi потребують

50 500хуоПитома вага кiлькостi м2 стiн/стель ОСББ, капiтального ремонry до кiлькостi м2, якi потребуютьякl заплitнованl до

550ху.Питома вша проеmiв на капiтальний рмонт лiфтiв в булинкм ОСББ, що заплановаяо виготовити до проеmiв , якi

0 5z0520х
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комупsJIьнпх послуг по вiльним об сктам комуrrальноI власпостi (обслуговування булпнкiв)
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(пiдхс)

керiвншк установш головного розпоряднriка
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