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пАспорт
бюджетшоi програми мiсцевого бюлжеry на 2020 piK

2. l2l0000 }'п вл iння бл аl,оr,стпою- iпй ко]riчнального lliкопта гос ольськоl illcbl{ol па 2бl367l9(кпквк мБ)

3. I2lбOtJ
t вайvсп,rанш вьоrщьюrc rиконаiщ) (код за сдРпоу)

04207 l 00000бOlз 0620 дlяльностl(кпквк мБ) бюяmi прryамк)
.a. Обсяг бюджетнпх прнзначень/бюджетних аспгшувднь -
гривень та спецiального фонлу - 5б8 751.05

tl н ll го гос

2 099 551.05 у тому числi 1агального фошдч I 530 8ш.00
грнвень

Нiкополя на 2020 piK" (зi змiнами),

7. Illeтa бюджетноi проrрами -

9. Напрямки викорнстання бюджgтних коштiв:

я
N з/п

l

l провелення ремонry вволiв на багатоповерхових булинках, лiквiдацiя пiдтопленнь булинкiв,
J ПрведеннЯ модернiзацii' каналiзачiйних мереж, полiпшення роботи очисних споруд.

Л'с з/п [lапрямки викориmання бюджетних коштiв 3агальний фонл Спецiдльний Фонд Усього
l 1 3 4 5

I

Поточний ремонт
"нвувкг")

вводiв на баrатоповерхових булинках (олержувач КП
900 000,00 0,00 900 000,00

2
конання робiт згiдно з проепамк на капiтальний рмонт внlтрiшньь

кмртальноi каналiзачii (в т.ч. виготовJIення гкд) 0,00 4l8 9б l,05 4l8 9б1,05

J закупiвля залiрноi армаryри JuIя замiнll на Кнс, каяалiзацiйних мер€жzLх 0,00 l49 790,00 l49 790,00

4
Фiнансова пiлтрим ка на оплаry &l €леmричну енергiю д:tя забезпечення

кп "нвувкг" б30 800,00 0,00 630 800,00

l 530 8ш.00 5б8 751.05 2 099 55I.05
l0. IleporiK регiональнtrх цLпьових п м, якi вшконYються t складi бюджетноi

Найменуваяня MicueBoY ргiональноТ програми 3агальпий фнл Спечiальний фнд Усього
l 2 J 4

Л! з/п

Усього



l l. bTaIиBrli покаfники бюджетllоi

Програма ро]виткY таблагоустрою м.iнфраструmури Нiкополь 2020-2022 роки l 530 800,00 568 75 l,05 2 099 55 l,05
l I 2

ЛЪ з/п показникш
Олшншuя вимiру !жероrо iнформачii

I
l}агальншli фонл Спецiальний Фонд Усього2 ] 4 5 бI Капiтальнпй ремонт каналi]ацiйних мереж

0,00 568 75I,05 568 751,05
Протяжнiсть внуrрiшн ьо-квартальноi каншiзацii, потребус

п.м звiтнiсть установи 0 l57 7зl l57 7зlкiлькiсть ]ал IpHoi армаryри каналiзацiйних щомереж, замiнипотрубус шт звiтнiсть усганови 0 3 з

капiтального
BHyTpil шньо-квартrulьноi щокалалiзацii, заллановано до

пм звlтнlсть чстанови 0 з87 з8,1залiрноi армаryри каналiзацiйних мереж, що заллановано
шт звiтнiсть установи 0 ] 3

ремонта внуr.рiшньо-квартalльноi
пкд

BapTicTb l п.м каналiзачit, у т.ч.
грн. розрzLхунков:l 0 i 082,59 l 082,59одиницiBapTicTb запiрноi армаryри
грн 0 49 930,00 49 9з0,00

вага[lrt том а згlдноробiт проектами на кал iтальний ремонт вн}трlшньо-квартал bHoi канал iзац ii', якl заплановано до якlтих, виконатипотрiбно у. х 0 0,25 0,25вагаПитома запiрноi дJlяарматури замiни на каншliзацiйних мереж, яку
доприлбати киькостI запiрноТ армаryри, яку потрiбно х 0 l 00,00 l 00,00

внутрiшньо-квартальноi каналiзацii, що зuппапо"ай
gротяжносi

х 0 l||
2 пl'illоточ н вводiвремонт багатоповерхових булинках (олержувачкп

9ш 000.ш 0,00 900 цю,ц)

вводiв на балатоповерхових булинкм, якi потребують ремонry од звiтнiсть Кп
з30 0 з30

вводiв на багатоповерхових оудинкzLх, якi залланованi до
од. звiтнiсть Кп,нвувкг" 57 0 57

одиницi вводiвBapTicTb

l 5 873,00 0 l 5 873,00

до ремонту до тих, якi потрбують
вага вводiв якi запланованi

х l7 0 l7кlлькостl вводiв на якIбулинках, заплановш
х 78 0 781 напитримка ]аоплаry еJIеmричну дJIяешергiю

бJ0 8(ю,00 0,00 6308ш,ш
Кйькiсть комунilльних щопiдпри€мств, потрбуоть оплатидlяПIДТРИМКИ

од звiтнiсть кП МЖТI l 0 l
комунiлльних пlдприсмств, я ким запланов:tно надати пiлтри мку

за од, звiтнiсть КП МЖТI l 0 l

lli



cvMaСерелня пп iлтрики одному iлтрисмству
630 800,00 0 б30 800,00

вага кшькостl комуншьних якимпiллрисмств зшлановано
надан н я на запiлтрики оллаry до якiелектри чну енергiю тих, потребують
нuання уо х l00 0 l00

Керiвпик ycTaHoBll головного розпоряднltка
бюджетнlлХ коштiв/застl,п Hl|K керiвнп ка устillови
ПОГОДЖЕНО:

УпраалiннЯ eKoHoMiKt|, фiнансiв та мiського бюлжету НiкопольськоТ Micb*oT ради
Керiвник мiсцевого фirrашсового органу /
заступник

фiнансового
органу
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