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l пiдвиrцення моrtливосгей житлового його в cTaHi, забеспечення його Hocтl та оезпечноl мешкшцiв MicTa

7. I\lera бюджеIноi програмн -

9. Напрямкш вшкорпстання бюдlкетннх коштiв:

Л! r/п Завдання

за обскгами
ванню осiб.

Лl з/п Напрямкн вшкористання бюджетних коштiв :Jагальншй фонд Спецiальнпй фонд Усьоrо
l J 4
l

MicbKoi комплексноi Прграми сприяння ефепивному рзвитку
кополь на 20 | 8-2023

багатокваргирних булинкiв у MicTi
б 534 lб0,84 б00 000,00 7 l34 l60,M

2 Оплата комунальннх посJIуг по вйьним об скrан комунальноi шасносгi (бслуговування булпнкiв) ( кп .м]кт!")
50 000,00 0,00 50 000,00

3 чаmкове покрипя витрат на koMyHaltbHi послуru транзитного мiстечка (одержувач КП IIDKTI) l 050 000,00 0,00 l 050 000,00
4 Поточний ремонт модульного мiстечка за алресою: вул, Княжа 99

l 50 000,00 0,00 l 50 000,00
5 поточний ремонт житлових примiщень комунальноi власностi (олержувач коштiв Кп "мжтl") 9б 545,00 0,00 96 545,00

Усього
7 880 705.84 б00 (п).(ю

]05,848 480



l0. Перелiк регiональнлr uiльових програм, якi ви у складi бюлжетноi програми

Найменуваяня мiсцевоi7 регiональноi п[юц)ши Загшrьний фнл Спечiшьний фонл Усього
I

2 4
Програма розвитку благоустрою та iнфраструктури м-Нiкололь на 2020-2022 роки l з46 545,00 l з4б 545,00
[Iрограма сприяння ефективному розвитку бrатоквартирних булинкiв у MicTi Нiкополь на 20l8_2023 роки 6 5з4 l60,84 600 000,00 7 l34 lб0,84

7 880 705,84 600 000,00 8.180 705.8.1
ьтативнi покаlшики бюджетноi програмш:

Ns з/п показн и ки Олиничя вимiру !жерело iнформачii

4

Загальний фонл

5

Спечiальний фонл

6

Усього

rDiнансуваннямiськоiкомплексноiПрограмшсприянняефепивномуро]витк)i багатоквартирнихбуляккiву
MicTi Нiкополь на 20l&2023 рокн 6 534 lб0,84 б00 000,ш

7

7 l34 160,84
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0

од звiтнiсгь чmшов 880
l

уБI 0 4 4

поточ ного
DозDахчнкова ,7 

4 251.8з 0 74 251.8зкапiтального осББ грн розра\ункова 0.00 87 I 500.00 87I 500.00виготомення
розрахyнкова 0.00 97 1о9.79 97,109_19

Питома вага кiлькоmi булинкiв, якi запланованi до поточного ремонту до кiлькостi булинкiв, якi потребують ремонту х 35 0 35
Питома вага кiлькостi проеffiiв на калiтальний ремонт булинкiв ОСББ, що заплановzlно виготовити до необхiдноi

у, х 0 80 80
вiдсоток коштiв, якi з:ilrлановzlllо сшIатити на капiтальний ремонт I булинку ОсББ вiд загальноi BapTocTi "Ь х 0 24 24

) сmам комунальsоi macHocтi (обслуговування будинкiв) ( КПкомчшальншх пошуг по вИьншм об
50 шю,00 0,00 50шO,ш

icTb КП l 543 0 l
кв,мкiлькiсть оплати

кiлькiсть оплати кв.м звiтнiсть кП t\iDKTI l 543.2 l 0 l 543.2l

х грн розрахункова 2.70 0 2.70

х l00 0 I00J мiстечкана l кп l 050 0оо,00 0,00 l 050 000.(ю

звiтнimь КП IrOKTI 456 456пцх)укmу 0

0

5 0 5

DозDахчнкова l00 0 l001 Поточний мlстечка fa Княжа 99
t50 (ю0,0о 0,ш I50 шю.(ю
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з
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кв,м кп l 58б.25 0.00 l 586,25

i од звiтнiсть КП МЖТI I 0 IKi,qbKicTb кв.м
к8, м звiтнiсть Кп Мжтl l 586.25 0.00 l 586.25

ро]ра\ун кова | 50 000.00 0l квм,
розра\ункова 94,56 0

на яких
питома вага кiлькостi на якихмодульних мiстечок, кшькостIдоплануfrься проведення peMoHTv мiстечок,модульних

о/о х |00 0 l00
питома вага кiлькостi кв.м., якi з:цшанованi до почочного рмонry ло кйькостa кв.м., якi пmрбують х l00 0 l00

5 ремонт кнтлових примiщень комунальноi шасностi (олержувач коштiв КП ''МЖТI'') (булннок
тшпу по вул. Княжа 8I кв.29)

llотrlчппr'i

96 545,00 0,00 9б 5.15,00

од звiтнiсть кП МЖТI I 0 l

i од звiтнiсть кП МжтI l 0 l

розрахyнкова 9б 545,00 0

Il иlома кlлькOстlвага lI мiщень на якихри комуншьноi влас н ocTi, планчmься проведення KmbKocтlдоремонry tt- х l00 0 l00
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I Сеоелня ваптiсть поточного пемонN
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