
плспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеjfу на 2020 piK

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicepcBa фiнашсiв Украiшв
26 с€рпшя 2014 року tФ 836

(у ред8кцiТ шакаlУ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiл 29 грулня 20l8 року Nr l2O9)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управлiння благочстDою. iнф]rастрчктчри та комчнального
господаDства нiкопольськоТ Mict'кoT Dадп
(п.Iм.н!D.r.r Ф{d! рлорцхrп юшф qЬц.dоfuý)

н^к8 BiJ' j/о.iф_N /ц9

26136719ита господа Нiкопольсько[ MicbKoi1. 1200000 влiння бл за

26136719я бла ьного Нiкопольсько[ MicbKoT2. 1210000 Уп та
(найменуванкя вiдповiдщьного виконавш)

(код за СДРПОУ)

04207l00000
(кпквк мБ)

3. l2l744| виток мостiв/шляхопроводiв744l 0456 ня та роз
(код бюджеry)

4. обсяг бюд*фффх пDtзtrлч.пrбюд*Фнsх дсsгнуФ{ь - дlý&!!J00 гр,в.н6, у mму чпслi з,rмьпоm фоrurу - !:!!!.j!!Ц08 гр,в.пь Tr сtrецiiльяоrc Ф{пду - ЯL!!Ц00 rРпв'ПL

5. пiдФвп для впко!.ив, бюдмsот про.р!мп: консвт}цiя уФаiяи; Бюдrcгнrя кодею уФатяи; заюl Уц.iяи "Про мiсцеЕ сшовряrJванв' в yxp.iнi": Заюн yкpaijни "ПрО блаФУФРiЙ

"""Й"* "у,,*" 
Y-p"r."".'; Нм Miнictpcм фiнан.iв УЬаХв, вiд 20,09.20t? JЁ 79З Gi змiмми); Наказ МiяiФрсва фiяансiв У,Фаiiни 26 серп!я 2014 'ls Е36 "по дgкi mанм

onpo"u*,"n"" npoФ*.o _ цiлювого мфду сшадшця m в"юнши мiсцевих оюд,стiв" (зi шiнsми); рiшенш lriюлФюьюТ мiсьюi радя вiд 20, l2,20l9 роrу lYa 52,57lvll "Про заФрДкев'Я

2020 рiк"(зi !мiнаffи),
MoBal|a

7. Мета бкlджетноi програм1l - Забезпечення ]rозвшткч iпженеDно-т]rанспоптноТ iнфDастDvкrvirи

lla
N з/п полlтики

l

Лt з/п
l

9. IIапрямкп вllкорllстання бюджетних коштiв:

ЛЪ з/п НапряпrкIr вllкорllстання бюджетнlrх коштiв Загалыlttl-r фоrtд Спецiдлыlпй фонд Усього

l , J 4 5

l Кап iтальнlrй ремонт констукчiй шляхопроводу по вул. Електромета,пургiв 0,00 550 000,00 550 000,00

2
Поточний ремонт системи водовiдведення та лiквiдацii пiдтогutення

шляхопроводу по вул. Електометалургiв
з 808 500,00 0,00 3 808 500,00

Усього 3 808 500,00 550 000,00 4 358 500,00

головного



l0. Перелiк регiональнlrх цiльовlrх програм, якi викоllуються у складi бюджетноi програми

1 l. Результатlл BHi показн и ки бюдяrетноТ програми :

Наit менува ння м iсцевоi7 регiональноТ п рограм и Загалыtlrir фонд СпецiальнIlй фонд Усього

l 2 3 4

Програма розвитку благоустрою та iнфраструlсryри м.Нiкополь на2020-2022 pov:tt 3 808 500,00 550 000,00 4 358 500,00

Усього 3 808 500.00 550 000.00 4 358 500,00

ЛЪ r/п показники flжере.llо iнформачii Загалыrlrй фоrrд Спецiальниir фонд Усього

l 2 3 .l 5 6 7

l
Капiтальний ремонт констукцiй шляхопроводу по вул.
Елекгрометалургiв

0 550 000,00 550 000,00

заmраm
Кiлькiсть ПКД по обскry: "Капiтальний ремонт автодорожнього
шляхопроводу у м. Нiкополь !нiпропетровськiй областi", що необхiдно
виготовити

од звlтlлlсть чстанови 0 l l

проdvкtпу
Кiлькiсть ПКД по обскгу: "Капiтальний ремонт автодорожнього
шляхопроводу у м. Нiкополь .Щн iпропетровськiй областi", що заплановано
виготовити

од звlтнlсть чстанови 0 l l

ефекmuвносmi
Залишок BapTocTi виготовлення l ПКД по обекry: "Капiтальний ремонт
автодорожнього шляхопроводу у м. Нiкополь.Щнiпропетровськiй областi",

що необхiдно виготовити
грн розрахункова 0 l l l0 з4з,00 l l l0 з4з,00

якосml

Вiдсоток коштiв, що заплановано сплатити за виконання ПКД по обсrry:
"Капiтальний ремонт автодорожнього шляхопроволу у м. Нiкополь

.Щнiпропетровськiй областi", до залишку BapTocTi виготовлення ПКД
/о х 0 50 50

2
Поточнlrir peilloнT cltcтell!и водовИведення та лiквiдацii пiдтоплення
шляхопроводу по вул. Електрометалургiв

з 808 500,00 0,00 3 808 500,00

зоmраm
ГIлоща шляхопроводу по вул. Елекгрометалургiв, на якiй необхiдно
проведення поточного ремонту систем водовiдведення

м2 звlтнtсть установи l 080 0 l080

пооdvкmч
Площа шляхопроводу по вул. Елекrрометалургiв, на якiй зап.пановано

проведення поточного ремонту систем водовiдведення
м2 звlтнlсть чстанови l 080 0 l 080

ефекmuыюсmi

Серелня BapTicTb l м2 площi шляхопроводу по вул. Елек,грометалургiв, на

якiй необхiдно проведення поточного ремонry систем водовiдведення
грн розрахункова з 526,з9 0,00 з 526,з9

якосmi

Питома вага пltощi шляхопроводу по вул. Елекгрометалургiв,на якiй
заплановано проведення поточного ремонry систем водовiдведення до
необхiднот площi

о/ х l00 0 l00

Одинпця Blrпripy



Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступник керiвника установи

ПОГО[ЖЕllО:

Управлiння економiки, фiнансiв та мiського бюджету
Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

заступник керiвника мiсцевого фiнансового органу
Дaтl погодtarrя
м.п.

В.о. Зiнченко

О.М. Давидко/{

{
*

Е
о


