
пАспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюлжету на 2020 piK

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepqBa фiпансiв Украiпи
26 ссрпня 2014 року Л! 83б

1у рслакчiТ ,акаrу MiHice рства фiнансiв Украiви вiл 29 грудня 2018 року Л! 1209)

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

господарства Iliкопольськот MicbI{oi Dади
Йr*"r,.*"..*-- рпqil,хý rtчlтl, ukкшо бщDJ

нака] вц f 3, /о.lqо х" ///9

26136719
та Kollt ьного HiкопольськоТ MicbKoi

заl. 1200000 Уп влiння бл
мБ) (найменувш rоловного розпоряшка)

26'36719
та ко ьного господа нiкопольськоi Mlcr'Kol

2. l2l0000 влlння
(кпквк мБ) (наймснуваш вiдповiдального вшоншrц)

(код за еДРПОУ)

04207l00000
3. l2l8340 8340 0540 Hi заходи за к х (код бюджеry)

(кпквк мБ) (кгпквк мБ) (цайменуш бюджФноi проФши)

4. обсяг бюдrкетнlrх прlrзначень/бюд,кетнlrх асllгнувань - 6 566 300.00 грltвеllь, у Tollty чltслi загального фопду - 0.00 rplrBelrb та спецiалыtого фонду б 566 300,00 грI|вень,

5. Пiдставп для Bll кона н нЯ бюджетноТ п рограм п : Консгиryчiя YKpaiH и; Бюджgгний Кодекс УкраТни; Закон Украiни "Пр MicueBe самоврядування в УKpaTHi"; Закон УкраТни <Пр

ocHoBHi засади (стратегiю) лержавноi екологiчноi полiтики Украiни на перiод до 2020 року) вiд 2 t грулня 2010 року }Ф 28 l 8-VI (зi змiнами та доповненнями), Поgганова Кабiнету

Мiнiсгрiв Украiни <Про затвердження перелiку видiв дiяльноgгi, шо належать до природоохоронних за.ходiв)) вiд l7.09 l996.poKy N9l l47 (зi змiнами та доповнен нями); Наказ Мiнiстерсгва

фiнансiв Украiни вiд 20.09.20l7 Ns 793 (зi змiнами); Наказ Мiнiсrерgгва фiнансiв Украiни 26 серпня 20 l 4 Nc 836 "По деякi питання запроваджен ня прграмно - цlльового методу

скJIадання та виконан ня мiсttевих бюджgгiв" (зi змiнами); Рiшення НiкопольськоТ MicbKoi ради про затвердження MicbKo програми "Екологiя 20l8-2022" вiд 22. |2.20 |1 року }Ф44-29Л/

змiнами); Рiшення Нiкопольськоi MicbKoT рали вiд 20. l 2.20 l 9 Ng 70-57Л/tI "Про бюджgг мigга Нiкополь на 2020 piK" (зi змiнами)

I (зi

cll а бIla еllIlя

7. Мета бюд;rсетноi програDrll -

8. пя бюдясетнот L

9. Напрямки BttKop пстанllя бюджетпrrх коштiв:

N з/п

та lнше

визначенняфонду,та природно-заповiдноготериторlвlдновлення створеннябезпеки,екологiчнотзабезпеченнялюдеи,життсдlяльностlбезпечних умовФормування
l

ЛЪ з/п
та екологiчного MlcTa

насаджень.чних Покращеннязабезпечення багаюрi,придбанняl
забезпечення виконання няз2

Усього
ЗагальнIrl"t фондвllкористанпя бюдхiетних коштiвНаttрямкlrЛЪ з/п 54

l 2
l 000 000.00

0.00прилбання багаторiчних зелених насадженнь, висадка та )лри

HacfullжcHb

N{ання зслених

Спецiальнlrit фоltд

l 000 000,00



l з0 000.00
l 30 000.000,00по лих дочисll ву.iзацiйнихKaHajl спорукцitонаПроекг реконстру

числl експертизатомуобластi, ум Нiкополя, /|нiпропсгровськоi5,|5
2

200 000,00200 000.000.00

очистки

вноgгlня ефекгипiдтверджендляIlя випробуваньпромисловихПровелен
J

540 000,00540 000,000,00

такапiтальний ремонтдокументацiiкошторисноТпроеlсгноРозробка
л цьв ву.силовоlмасивих ерозiТ районiвiдRlвжитлозахистиiнженерни

Короленко,[екабрисгiв,Бакiнськцр Рижиковцибн4Нестеровц
ислlчНiкополi"мв у томузнаменськийШкiльний,пров.,кцlIpoBcbДнi

4

l 500 000,00l 500 000,000,00
5

Капiтальний ремонт та lнженерни

ерозii в районi вулиuь Несгерова,

Короленко,,Щнiпровськ4 пров, Ш

й захисг житлових масивiв вiд силовоi

Рибн4 Рижиков4 Бакiнськ4 .Щекабрисгiв,

кiльний, Знаменський в м. Нiкополi

2 500 000,002 500 000,000,00

обл

каналiзацiйнихнавiдстiйникарадiальногопервинноговстановлення
I Iiм-557 .Д,нiпропегровськакополь,наиснихоч дж вул Херсонськцспору6

з96 з00.00з96 з00,000,00

и щозамlII такого.дляобладнаннятехнологiчногонасосногоПри:lбання
llихканалlзацlнаможливостi комчнальнихтехнcBol lчнlвикористаJIо

по"Головна"на кнсняобладнаннасосногосистемах (прилбання7

з00 000.00300 000,000,00

5668

об'екгiвводнихдля розчищенняоблацtrаннятехнологiчногоняПрилбан
557)лпо ву.(кос

у,

I0. Перелiк ре гiоlrальнltх цiльовlrх програDt, якi вlrконуються у складi бюдrкетноi програмll

Усьогоспецiальниit
фоltлЗагальнttir фопд

I lай мепуван ня м iсцевоi7 регiональнот п рограмri
432

6J6,00
201 6 566 300,006 566 300,000,00Усього

l l. Результатlrвнi показtrшки бюджетноТ програми
УсьогоСпецiальнпГr фондЗагальнtrl"t фонд[жерело iнфорпrаuiТОдlrнltця Blrпlipy

5
показникиЛЪ з/п

43
2t l 000 000,00l 000 000,000

прилбання багаторiчllих зелеlll|х насаджеllнь,

зеJlенпх насаджень

висадка та ]rтримання
1

56з56з0шт
кiлькigгь

56з0еколошт
вкiлькigгь

l



1,71,70

lla

l00l000хо//оПитома вага салжанцiв, якi плануюсгься придбати до

цlв

необхiдrIоi кiлькостii

l30 000,00l30 000,000Проект lra рекоltструкцiю ка

Херсонська 557, м Нiкополя,
lrалiзацiйних очисllих споруд по вул

fllliпропетровськоТ областi, 1, топrу чис,ri

експертиза
2

ll0шт
шодо яких

ll0екологll
якихшоbKlcTb

0
одного

l00l000хо/
питома вага проектiв, щодо яких заплановано виготовити експертизу до

необхiдноi кiлькоgгi
200 000,00200 000,000

3

Проведеltllя пpoмtlcJloBIlx Blt

ефектlrвностi реагептноi очи,
пробувань для пiдтвердженl|я
стки в умоRах очlrснl|х каналiзацiГrних

споруд м. Нiкополя

0звiтнigгь вiллiлу екологiТштдJlя пiдтвердженняшо необхiдно провестикiлькiсть вирпобувань,
канаJIlзацlинихочиснихвисIкиоч vMoBzlxреагентноТе(lекгивrrостi

0звiтнigгь вiддiлу екологiiшт
д

200 000,00200 000,000розрrrхунковагрнВартiсгь проведення випробування для п iдтвердження ефеюивносгi

реагентlrоi очисгки

l00l000хо/о

питома вага випробувань, що заплановано провести до необхiдноi кiлькостi

540 000,00540 000,000

ч ltcJl l

иtt"Капiтальн ремонтDlентацltHol докукошторпспроектноРозробка
в lllltoеиловоl,tBв с раMacl| розllвlдловrrхжитxllcTH}}(ell Il ,}ата ерн

истlв,кабр,КД, [еБакiнсьВх,pltиirrkoРибuа.llbли l lecтeрова,ву,
полко i"м. HiенськииЗllаплlllШкiльнипров.ffнiпровська,КоlКоролен

4

ll0екологllзвiтнigгьшт
шо необхiднокlлькlсть

ll0звiтнiсть вiддiлу екологiiшт
якi заплановано виготовитикiлькiсть ПК,Д,,

540 000,00ефекmчвносrпi 540 000,000

середня BapTlcтb олного ПК!,

грн
Сепепнi ви,гDаги

грн
lз0 000,00 lз0 000,00

l l

l l



якосml l00l000х/опитома вага Пкд. якi плануеться кiлькостi ПКД, якiрозробити до

необхiдно розробити

l 500 000,00l 500 000,000

5

lt. Нiкопо.пi

вlдBIBмасихжитловxltcT1| ll :}ата1l tlbll itriKeHepКапiтал peMotlT
Бакitlська.Рижикова,Риб л,ll0lll л ць I{ecTepoBa,ву,сIrловоi раepo:}lt

аенськиl|амзuIв. ьliикlл ll,tt роellKo, !,rriпровська,стlR, Корол

200020000звiтнigгь вiддiлу екологii
N{необхiдно проведення капiтального

та
Протяжнiсгь житлових масивiв, на яких

48480звiтнigгь вiддiлу екологiiмПротяжнiсгь житлових масивlв, на яких

та iнженерного захиgгукапiтального

заплановано проведення

i зl 000,00з l 000,000розрахунковагрнсередня вартiсгь проведення кап iтального ремонry та itrженерного захисту

на lM житлового масиву

220хо/опитома вага протяжностl

проведення капiтального

житлових масивiв, на яких заплановано

ремонту та iнженерного з€Lхисту до необхiдноi

кlлькостl
2 500 000,002 500 000,000Встановлення первllнного радiального вiдстiгtнпка на каналiзацifiнrtх

Нiкополь,м.557аll ська,очllс рсовчл.Хеllx спорудах
нкгвкобл.(,Днi

6

ll0звiтнigгь вiддiлу екологiiшт
кiлькiсть радiальних вiдсгiйникiв, що необхiдно встtlновити

0звiтнigгь вiллiлу екологiТшт
ьних вiдgгiйникiв, що заплановано встановитикiлькiсгь ралiа,,l

2 500 000,002 500 000,000рзра.хунковагрнвiдgгiйникарадiальноговстановленнявартiсгьсередня

l l00l000хоА
вiдстiйникiв, що заплановаt{о встановити

питома вага радlальних

396 J00,00396 300,000
lllH котазам Го,об.tl дляаднаннятехнологiчногоllасосIlогоllяllдбанПр

наHlнlч Lto)кпl|Bocтl комунальнихтехcBolBItщо користало кнсltacoc обладнанняогоп яcllcl,eMaxllx рlrлбаltкаllалlзацlItн
7

0звiтнigгь вiллiлу екологiilllTкiлькigгь одиниць насосного i тсхнологiчного обладнання, що необхiдно

придбати

ll

l

l



0звiтнiсть вiддiлу екологiiшткiлькiсть одиниць IIасосного i технологiчного обладнання, що заплановано

придбати

396 з00,00396 з00,000розра\унковагрн
середня вартiсгь одиницi насосного i технологiчного обладнання

l00l000хо/ошообладнання,технологiчногоць насосногокlлькостlвага одини,гома
кlлькостtдозапланованощо

300 000,00300 000,000придбання техllологiчного обладнання для розчi|шення водних

об'скгiв (КОС по ,ка8

0звiтнiсгь вiллiлу екологiiшт
кiлькigгь одиниць технологiчного обладнання, що необхiдно придбати

проdукmу
0звiтнiсть вiллiлу екологiIшт

кiлькiqгь одиниць технологiчного облалнання, шо заплановано придбати

з00 000,00300 000,000розрахунковагрн
середня вартiсгь одиницi технологiчного обладнання

l00l000хо/опитома вага кiл ькосгi один ицьтехнологlчного обладнання, що заплановано

необхiдноi кiлькосгiзаплановано

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетн trx коштiв/заступ Hlr к керiвни ка установи

ПОГОДЖЕНО:

управлiння elсoнoмilсlt, фiнансiв та мiського бюлжету Нiкопол

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

заступник керiвника мiсцевого фiнансового
органу

Дlтt поrоджaаня

м,п.

счк/ 44
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В.о. Зiнченко

о.М. Давидко

о2з1

l

l


