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злтвЕрджЕtlо
H.Kit MiHicтcpФB, фiнrпсiв yкpriнx
26 ссрпЕя 20I4 року М t36
(у р.ддкцiiшак.]у MiвicтcpФBr фi{!ffсiв Укрriни вЙ 29 rрудвя 20!t pobT.li l209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ / розпорядчиf, документ

гоý_rLодапства НiкопольськоТ MicbKoT пади
a 'rfuщ.сfuщмМЩrylt _ ^*^, "ьФ,О*Им /аГ

пАспорт
бюджетно[ програми мiсцевого бюлжету на 2020 piK

}

l. 1200000 Yr влIння
мБ)

2. l2t0000 Управлiння

(наI'iменування головного
та ьного нiкопольськот м IcbKol 26136719

(код за
iнф

(кпквк мБ)
та комунального господарства НiкопольськоТ MicbKoT Ради(наr]менуванвя вiдповiдшьвого виконавш) 261367l9

3. l218ll0 8ll0 0J20 заходи iз запобi
(код за еДРПОУ)

(кпквк мБ) (ктrквк мБ) 1коквк;'
гання та л надзвичайних ситуацiй та насл iдкiв стихiйного лиха(найменування бюджqsоi прргт,ами) 04207l00000

4. ОбсяГ бюджетниХ призначень/бЮлжетних асигнувань - ? J38 806.00. гривень, у тому числi }агального
(код бюджеry)

фонлу _ 938 806.00 гривень та спецiального фонду -!З00_000Д! грпвеllь.5. ПiдСтави для виконання бюд;кетноi п роrрами: Констиryчiя Украiни; Бюдt<етний Кодекс Украiни; Кодекс цивiльного зrrхисту Украiни; Закон Украiни "Про MicueBe само8рядування в
YKpaiHi"; посганова КМУ вiд l0.03.20l 7 Nэl38 "Про деякi пlлтання використання захисних спорул чивiльного захисту''; Наказ Мiнiсrсрства фiнансiв Украiни вiд 20.09.20 l 7 Nч 793 (зiзмiнами); Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни 26 серпня 20 14 Ns 83б .По деякi питання запровадження програмно - цlльового меюду скJIадання та виконання мiсцевих бюлжетiв" (зiзмiнами); наказ MiHicTepcTBa розвитку громад та територiй УкраТни вiд I 7.09.20 l 9 Ns 2 l 3 "Про внесення змiн до наказу Mi н icTepcTBa регiонального розвитку, будiвничтва та жиглово-комунаJlьного юсподарства УкраТни вiд l2 06.20l9 року Л!l З0''; Постанова Кабiнетч MiH icTpiB УкраТни вiл l l березня 2020 р. JФ 2l l "Про запобiгання поширенню на територiТ Украiнигостроi респiраюрноТ хвороби COVID- l спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-Co ,V-2"(зi змiнами), Рiшен ня Нiкопольськоi Micbkoi ради вiд 20.12.20 I 9 року Nо 62-57 lУII "Про затверлження

9
Програми розвитку благоусrрою та i нфраструкryри м. Н i кополь на 202О-2022 роки"(зi змiнами); Рiшеttня Нiкопольськоi MicbKoi ради вiд 20. l2.20на2020 рiк"(зi змiнами); Рiшення виконавчого ком iTery Нiкопольськоi MicbKoi рали Nо 322 вiд I3.05.2020 року "про внесення змiн до бюдкgтних

l9 Ng 70-57/VII "Про бюджет MicTa Нiкополя
бюджетних коштiв - управлiння благоустрою, i нфраструкryри та комунauьного господарства Hi копольс bKoi MicbKoi рали''

призначень по головному розпоряднику
б. на яки

7. Метr бюджетяоI програми - l забезпечення захисry людей вiд можливих наслiдкiв ралiачiйного забру,днення мiсцевоgгi. зжиgг населення вiл iнфкчiйних хвороб8. ми

9. Напрямкп використання бюджетних коштiв:

NУп
l

I пош tla у
HeHol

.\"s з/п

I

2

забезпечення капiтального вигоювлення ПК!,д цивlльного зiлхисту та

ЛЪ з/п Напрямкlл впкористання бюджетнпх коштiв Загальний фонд
l

Спецiальнпй фонд Усього

4 5капiтальний захисноiремонт споруди цивiльного Nsз:lхисту 5зз6, ч.т.увиготовлення M.Hiв копол Днi областi 0,00 400 000,00 400 000,00
2

капiтальний захисноiремонт llивспоруди iльного Ns 535 тз:lхистч ,.ч.
увиготовлення м Нiкополi обласгi 0,00 l 000 000,00 l 000 000,00

I,
в



l0. Перелiк цiльових програм, якi виконуються у сюrадi бюджетноi проrрами

l l. Результативнi показнпки бюджетпот програмп:

М з/п показники одипиця вимiру !rкерело iнформачiТ Загальний фонд Спецiальний фопд
2

т.
капiтальпий исноТзахремонт цивlльногоспоруди лъзахисту l533б, ,ч.увиготощtення впIц M.l l iKo полl Дн iпроп областi грн 0.00 .l00 000.00

загальна площа захисноi споруди
м2 звiтнiсть вiллiлу Нс та

цзн 0 l 48.80
площа захисноi споруди, що потебус капiтального ремонту м2 звlтнlсть вiддiлу НС та

0 6ý 11

площа захисноi споруди, що заплановано до капiтальноt tl ремонry м2 звiтнiсть вiмiлу Нс та
0,00 65,33

Серелrrя BapTicTb робiт з капiтального ремонту lM2 площi грн розрахункова 0,00 6 122,45

вага площl захисноi споруди, що запланована до капiтального
ремонту до площi, що потребус

Питома

ремонry розрirхункова 0 l00
1 Кап iтальнпй захисноiремонт цспоруди вtльного м 535lзахисту т.ч.уготовJIенви ня M.lIiвпIц олlкоп Днi пропетровськоТ областi грш 0,00 l 000 000,00

площа за,хиснот споруди
м2 звiтнiсть вiллiлу Нс та

0 200,90
площа захисноi спорули, ulо потребус капiтального ремонry м2 звiтнiсть вiллiлу Нс та

0 l46,бl

площа захисноiспоруди, що заплановано до капiта.пьного ремонry м2 звiтнiсгь вiддiлу Нс та
цзн 0 l46,6l I4б,6I

3 гiсttичноi обробки к громадськогоз
l95 806,00 0,00 l95 80б,004 з нняПослуги попередже та лi квiдацii ичайнад]в них исиryацi l 50 000,00 0,00 l 50 000,00caHTexHlпридбання чllого дляобладнання мiсць оосервацt l коштlв(олержувач

кп l99 000,00 0,00 l99 000,00
6

Поточний об'ремонт скгlв власностiноТкомунал мдJIя iсць обсервацii
коштl в кп I 99 000,00 0,00 l99 000,00

7
Поточний ремонт захисноi
48а

споруди цивiльного зaжисry по вул. Г.Чоргобиля,
l95 000,00 0,00

Ус
l 95 000,00

9]8 l 100 338

найменування мiсцевоi7 регiональнот програми Загальний фонд Спечiальний фонд Усього
l

7 J 1Програма розвитку таблагоустрою iкопольм.Ннфраструкгури 2020-2022на роки 938 806,00 l 400 000,00 2 з38 806,00
l 400

}
t

Усього

400 000,00

l 48,80

65,3з

б5,33

6 122,45

l00

l 000 000,00

200,90

7

l46,б l

5



ефекmuвносmi

робiт з капiтального lM2 плошiСерелня
кова 6 820,8 l 6 820,8 l

Пlитома вага площi захисноi щоспоруди, запланована до капlтального
до щоплощi, % розрzжункова 0 l00 I00

3 3гl|Послу гlснпч Hoiсанiтарно-гi обробки нокзупи громадського

l95 806.00 0,00

танспорry, шо потребус caHiTapHo-громадського
гi обробки од звiтнiсть установи 200 0,00

кiлькiсть зупинок громадського щотанспорту, заплановано до caHiTapHo-
гiгiсничноi од звiтнiсть установи 200 0,00 200,00

BapTicTb санiтарно-гi гiсни ч Hoi
танспорту

громадськогообробки I зупинки
rpH розр:Lкункова 979,03 0,00 979,0з

Питома вага громадськогозупинок щотранспорry заплановано до caHlTapHo-
гiгiеничноi до необхiдноi кlлькостl ol

розрiLхуl{кова l00 0
4 I00зПослl,гн попередження лlта квiдашiI надзвичайних ситуацi грн l50 000,00 0,00

послуг попередження та лiквiдацii надзв ичайних а саме:сlrryацiй,
тiладоставка померлоло (або iдв "CovID-пiдозрою) 9, до

паталогоанаюмiчного необхщовiддiлення, надатиiдно
од звiтнiсть КП "Риryальна

сл}экба'' 5l 0,00 5l

доставка тiла померлого (або з пiдозрою) вiл ''COVID- I9''
патаJlогоанаmмiчного вiддiлення, що заплановано надати

послуг тапопередrкення лlкв надзвичайнихlдацll а саме:сиryацiй,
до од звiтнiсть КП "Риryальна

слlокба'' 5l 0,00 5l

Серелня BapTicTb надання
надзвичайних сиryацiй

l послуги з попередження та лiквiдацii
грн розрахункова 2952,00 0,00 2 952,00

пат:L,Iогоанатомiчного вiддiлення, що заплановано надати До необхiдноi
кiлькостi

доставка

розрiiхункова l00 0 I00

5 сантехнiчного обладнан ня Для мlсuь обсервацiI чодержува,кпкоштiв мжтI ") грн l99 000,00 0,00

кiлькiсть одиниtБ сантехнiчного обладнання для мiсць щообсервацii,
од звiтнiсть кп Мжтl l35 l 0,00

I 95 80б,00

200,00

l50 000,00

l99 000,00

l з51,00

0,00

грIr



к lлькlсть caHTexHiодиниць чного обладнання мiсцьмя щообсервацii,
од звiтнiсть КП МЖТI l35l 0,00 l 351,00

стьСередня BapTi одиницi сантехн|чного ооладнання Mlдlя сць обсервацiТ грн розрахункова I47,з0 0,00 l47,30
питома вага одиниць сантехнlчного обладнання ммя lсць щообсервачii,
заплановано до неоохlдноl кlлькостt розр{lхункова l00 0 I00

6
Поточн cIсTlBоб'ремонт в.ласностlкомунальноТ для ьltlcll обсервацiТ

Лавул. 19) ,IlкOш кпв Nlж,гl ") грн
l 99 000,00 0,00

Кiлькiсть об скгiв комунальноi
поючного ремо}гry

власностi дпя мiсць обсервацii, якi потребують
од звiтнiсть КП МжТI 0

Кiлькiсть об скгiв комунальноi власностi дтя мiсць обсервачii, якi
заплановано до поточного од звiтнiсть кП МжТI 0ефекtпuвносmi

вартiсгь поючного ремонту l об скry комунальнот власноgгi грн
розра!(ункова l99000,00 0,00 l99 000,00

вагаПитома скгlвоб власностlкомунапьноi мlсцьдля я Kiобсервацii,
заплановано до поточного до необхiдноi кlлькостl о//о розрахункова I00 0 l00

6
Поточний ремонт спз8хисноТ цивlльногоорудr, fах поисту вул.

48а.Чоргобпля. грн l95 000,00 0,00

Плоц_tа цементно-беmн ного
вул. Г.Чорнобиля,48а

покриття, що необхiдно улаштувати за адресою
м2 звiтнiсть устано8и 240 240

Плоша цементно-беюнного Щопокриття, заIrлановано заулашryвати адресоюгвул. 48а м2 звiтнiсть установи 240 0 240

BapтlcTb улашryвання l м2 цементно-бетонного покриття грн розрalхункова 8 l2,50 0,00 8 l2,50

48а до необхiдноi кiлькостi м2

Питома вара площi цементно-бетонного покриття, що заплановано
вул. Г. нобиля,за о/

розрarхункова l00 0 l00

l99 000,00

l95 000,00

KepiB ник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступник керiвника установиПОГО!ЖЕНО:
назва мiсцевого фiнансового органу: Управлiння економ

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /
заступник керiвника мiсцевого фiнансового
органу

iл, ФlН4 В.о. Зiнченко
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ьськоТ MicbKoT ради

О.М. Давидко

0


