
lлтвЕрджЕно
HrKet Miff iФGрствr фiндtсiв Украi{и
26 ссрпня 20l4 року Л, t3б
(уредакцiiяrкrrуМiнiстGрствrфiffаксiвУкрriнхБИ 29rрудfl.2ОlЕрокуJý1209)

ЗДТВЕРДЖЕНО
Ilаказ / розпорядчий документ
}'ппавлiння благочстDою. iпф]rастDчкгчои та комчнального
господарства НiкопольськоТ MicbKoi пади(ецuп.мщфfufuФ)

наказ вiд /а. /|. Уglр N, f6ý
плспорт

бюджетноi програми мiсцевого бюласету на 2020 piK
l. 1200000 Уп влiння бла

мБ)
та ьного господа нiкопольськоi мiськоi 26136719(найменування головпо.о розпБЙЙu*а)

за
2. 1210000 Уп влiння бла

(кпквк мБ)
та ального НiкопольськоТ MicbKoT ]l

(найменування вiдповiдаьного виконавц)

Забезпечення функчiонування пiлприсмств, установ та органцiзацiй, шо виробляють, виконують та /або надають

261367l9
(код g еДРПОУ)

J. l2lб020 6020 0620 житлово-комyнал bHi пос.пуги 04207l00000(кпквк IчБ) (ктпквк мБ) 1KoKBK)l

4. Обсяг бюджетннх пDшзначень -

( Hal"iMeKyMKц бющqноi програмл ) (код бюмеry)
та спецiального фопду

19 664 588.82 у тому числi загального фонду-

програми : Констиryuiя Украiни ; Бюдtсетни й Кодекс

l9 664 588.82 0.00 грltвень

5. Пiдстави для виконання бюджетlrоi УкраТни; Закон Украiни "Про MicueBe самоврядування в YKpaiHi"; Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiл20.09.20l 7 Ng 79З (зi змiнами); Наказ Mi HicтepcтBa фiнансiв УкраТни 26 серпня 20l4 Ns 836 "по дсякi питання запровадження програмно - цiльового методу скJIадання та виконання мiсцевих бюлжетiв'' (зiзмiнами); Рiшення НiкопольськоТ м icbKoT ради вiд 20. I2.20l9 року Nч б2-57lVII ''Про затвердкення Програми розвитку благоустрою та iнфраструкryри м.Нiкополь на2020-2022 роки" (зi змiнами); Рiшеннянiкопольськоi Micbkoi рали вiл 20.12.20l9 Ns 70-57/vll "Про бюшrсст MicTa Нiкополя на 2020 рiк" (зi змiнами); Рiшення Нiкопольсько'i MicbKoi рали вiд 26.06.2020 року Nч 55-67/VII "Про затверлженняПрограми фiнансовоi пiдrримки комун:lльного пiдприсмства''мiськi автомобiльнi лороги-l " Нiкопольськоi MicbKoi рали на 2020 рiк''(зi змiнами); Рiшення Н iкопольськоТ MicbKoi рали вiл 26.0б.2020 року Nч56-67/VIl "Про затвердження Програм и фiнансовоi пlдlримки комунального пlдприсмства "MicbKe паркове господарство" НiкопольськоТ MicbKoT ради на 2020 рiк"(зi змiнами); Рiшення НiкопольськоТMlcbkol ради вiд 30.09.2020 року Nэ 80-70/VlI ''Про затвердження Програми фiнансовоi пiдтимки комунalльного пiдприемства ''Micbka житлово-технiчна iнспекцiя" Нiкопольськоi мiськоi рали на 2020 piK''6. щiлi дер;кавшот полiтики, на досягнення яких спрямоваllа реалiзачiя бюджетноТ програмп
N з/п

I та
7. r\leTa бюд;ке-lltоТ tIpol-paDlll -

8. llя ми

9. Напрямки викорнстання бюджетних коштiв:

Л! r/п
Завдання

I з смЕ
2

обсrгiв така

ЛЪ r/п Наrrрямки використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спечiальний фонд
l

Усього
,,

13 5



Л! з/п

t
показпики

Одиниця вимiру flжерело iнформачii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього,
6

t

284 0

284

2

х 0 l00

IcTb l5 l

м кп l l

l

2

Доставка тlл смло Е

I 98 896,00 0,00 l98 896,00
I,азопостачанllя IIам 'ятникiв (кп мжтl)

з lз0 000,00 0,00 lз0 000,00
4

вiдurкодуванlrя
навитат комунtцьн послуги по вул 49J]апинська, "мж],l"(кп 95 000,00 0,00 95 000.00

вiдшкодування
завитат наспожиту кладовиuri (кпводу "Риryальна служба) 2 70з,l7 0,00 2 703,175

Заходи, tltlвя зан i lIJеннямвирi пиlань безприryльнимикпкоштiв тваринами"Mic (олержувачька8тодор-
) 2 200 000,00 0,006 2 200 000.00

зовнiмереж шньогоicb"м освiтлення коштi(одержувач кп,)
l0 946 552,86 0,007 l0 946 552,8б

MicbKi
llянансу8ан 'Програми

фiнансовоТ пiдтримки комунальногоlльнl исмствапiдпР
MicbKoi на 2020 2 945 000,00 0,008 2 945 000,00

Itаllсуваll}Iя "Програми нансовоiфi пlдтримки lrulьногоKoMyl пiдприемства MicbKe
2 797 4з6,799 0,00 2 797 436,79фiнансовоi пiдтримки комун:ulьного "мпlдприсмства ська
349 000.00 0,00 349 000.00

I

Наliлrенуванllя
]rl lсц Boi7 регiональноТ про грам '}ага.пьпий 

фонд Спечiальнпй фонд Разом

2 з 4
Програма po]B}lTKy

таблагоустрою
мiнфраструкryри Нiкополь на 2020-2022 роки lз 57з I52.03 0,00 lз 57з l52,03

автомобiльнi

Програма
фiнаrrсовоi' lдтримки

пкомунального2020 "MiIдприсмстsаplK Kiсь дороги- Hiкопольськоi MlcbKol наради
2 945 000,00 0,00 2 945 000.00

Програма
фi ltaHcoBoi' пlлтрим КОМУН;UIЬНОГО2020 пiдприсмстваplK MicbKe паркове господарство'' Hi копольськоТ MicbKoT ради на

2 797 4з6_79 0,00 2 797 4з6,79
Програма фiнансовоi пIдтимки комунальногона 2020 пiдприемства MicbKa житлово-технiчна iнспекцiя'' Нiкопольськоi MicbKoi рали

з49 000,00 0,00 349 000,00

l9 бб1

l l.

l0. Перелi к регiональших цiльових програм. якi викон},ються
1, складi бюдясе-r.ttоi tt рограми

BHi показни ки бюджетнот програми: l9

i





ефекmuвносmi
l м грн- DозDах\,I | кова 8. l 8658 0 8, l 8658

якосlпi
питома вага природного газу, шо поцебусгься д.ltя забезпечення памятникiв до

запланованого обсму газу
х 0 l00

J Вiлшколуваrrня витрат на комунальнi пос.пуги по вул. Лапиltська,49 (КП
,,мж,tl") 95 000,00 0,00 95 000,00

запра,п
Кiлькiсть меtшканцiв, якi мож).ть проживати по вул JIапинська,49 осiб Звiтнiсть кП "МжТl' 20 0 20

пооdvкmу
кiлькiсть ня осiб Звiтнiсть КП "МЖТI' l2 0 |2

ефекmuвносmi
Витрати на l особу за DiK грн. 7 916,67 0 7 9l6,67

якосmi
Питома вага кiлькостi мешканцiв, що моrqrгь проживати по вул Лапинська,49, до

запланованоi до проживання кiлькостi мешканцiв
/о х 60 0 60

,l Вiдпlкоl-tчваttня Blll,par за cпo?t(IlTy lra кладовиtцi Bo;ry (KIl "Риr,уальна сл},2кба) 2 703,17 0,00 2 70з,l7

мЗ
Звiтнiсть КП "Риryальна

слл,rкба"
3400 0 3400

пDоо\,кmr',

кiлькiсть м3 Boltr, що заплановано до споживання м3
Звiтнiсть КП "Риryальна

слуrкба"
246 0 246

сеDеднi витDати за спожиту на кладовищi воду l м3 грн DохDахчнкова l0,99 0 l0,99

якосmi

питома вага води, що потрiбна кJIадовищу, до запланованого об€му уо х 7 0 7

3аходи, rtовязаlti з вирiшенням питань з безпрштульними тваринами
(олер:кувач коштiв КП "Мiськавтодор-ll')

2 200 000,00 0,00 2 200 000,00

заmDаlп

Кiлькiсть тварин, на яку розрахований пркryлок од
звirнiсть Кп

"Мiськавтодор-l "
490 0 490

од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодоо-l "
400 0 400

Кiлькiсть тварин, lцо потребують юдування од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор-l "
400 0 400

Кiлькiсть тварин, шо потребують лiкування од
звiтнiсть Кп

"Мiськавmдор-l"
l00 0 l00

Кiлькiсть клiток, що потребують ремонту од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор-l "
|з2 0 lз2

пооdvкmу

Кiлькiсть тварин, що перебувас у приryлку од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор-l "
250 0 250

К iлькiсть безприryльних тварин, що плануються стерилiзувати од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодоо-l "
200 0 200

Кiлькiсть тварин, що заплановано прогодувати од
звiтнiсrь Кп

"Мiськавmдор-l "
388 0 388

l00

lro-nrr-

| 

*ino*icro v3 води. tцо потрiбно кJIадовишу

letbeKmuBHocmi

5

I

| 

Кiлькiсть безприryльних тварин, що потребують стерилiзацii



Кiлькiсть тварин, lцо заплановано лiкувати од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодоп- I "
l00 0 l00

Кiлькiсть клiток, utо заплановано до ремонту од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор- |
|з2 0 l32

ефекrпuвносmi
Сепедня ваD,гiсть l пDоцедчDи стерилiзацiТ грн. DозDахчнкова l980.0 0 l980,0
сепедня BanTicTb годчвання l твапини на oik гDtI/Diк DозDахчнкова l 440 0 l440
Середня BapTicTb лiкування l тварини на piK грн/рiк розрахункова l l384 0 l l384
СеDедня BapTicTb ремонту однiст клiтки грн DозDахчllкова 800 800
якосmi
Питома вага тварин. шо перебувас у приryлку до максимальноi кiлькостi /о х 5l 0 5l
Кiлькiсть безприryльних тварин, що потребус стерилiзачii ло кiлькостi тварин,
-lапланованих ло степtллiзаuii

о//о х 50 0 50

Питома sага тварин, що заплановано прогодувати до загальноТ потреби % 97 0 97

Питома вага тварин, що заплановано лiкувати до загальноТ потреби 7о х |00 0 l00
Питома вага клiток. якi заплановано вiдремонryвати до клiток, якi необхiдно
Bl лDемонWвати

уо х l00 0 l00

6
Забезпечення фун кчiонування мереж зовlliшнього освiтлення (олержувач
коштiв КП "Nliськавтодор- l ")

l0 946 552.86 0,00 l0 946 552,86

заmDаm
Кiлькiсть квт-годин, якi необхiдно дJlя забезпечення функчiонування мереж
зовнiшньго освiтлення на piK

квт-години
звiтнiсть Кп

"Мiськавтолор-l "
4 009 726 0 4 009 726

проdукпу
Кiлькiсть квт-годин, якi заплановано придбати дJIя забезпечення функчiонування
мереж зовнlшньго освlтлення на plk квт-години

звiтнiсть Кп
"Мiськавтодор-l "

4 009 726 0

еdекпuвносmi

грн. розрахункова 2,7з 0,00 2,73

якоспi
Питома вага квт-год}lн, якi заплановано прилбати дtя заб€зпечення функчiонування
мереж зовнiulньго освiтлення на pik до необхiднот кiлькостi

х l00 0 I00

7
Фiнапсування " Ilрограми фiнансовоТ пiдтримки комуllального пiдприсмства
"MicbKi автоitобiльпi дороги-l" lliкопольськоi MicbKoT ради на 2020 piK" 2 945 000,00 0,00 2 945 000.00

запраm

кiлькiсть комунiLп ьн их пiлприсмств, я Ki потребують пiд,трим ки од
звiтнiсть Кп

"Мiськавтодор-l "
l 0

пооdvкtпч

од
звiтнiсть Кп

"МiськавюдоD_l "
l 0 I

ефекmuвносmi
сеDедня счма пlдтDимки одномч пlдпDисмствч гDн. DoxD:цvHKoBa 2 945 000-00 0 2 945 000.00
якосlпi
Питома вага комунаJlьних пiдприсмств якi потребують пiдтимки, до пiдприсмств,
яким передбачена пiдтримка

l00 0 l00

8
<Diнансування " Програми фiнансовоi пiдтримки комунального пiдприсмства
"NlicbKe паркове господарство|l НiкопольськоТ MicbKoi ради на 2020 piK" 2 797 436.79 0,00 2191 436,19

запраm

кiлькiсть комунalльних пiдприсмств, якi поцебують пiдтимки од
звiтвiсть КП "MicbKe

паDкове господапство"
0

4 009 726

|Варгiсть l квт-годиtltt. що заплановано придбати

l

х

l



проОукmу

кiлькiсть комун:lльllих пiдприсмств, яким плану€ться надання пiдтимки од звiтнiсть КП "MicbKe
паркове господарство"

l

грн. poxpiD(yHKoBa 2 797 4з6.79 0 2 797 436.79
якосmi
Питома вага комунitльних пiдприсмств якi потребують пiл,гримки, ло пiдприсмств,
яким передбачена пiдтримка х l00 0 l00

9
<[rirlаltсування "Програult фiнансовоI пiдтрипtки комунального пiдприсмства
" ]\licbKa житлово-техпiчна iHc к"НiкопольськоТ MicbKoT на 2020 349 000,00 0,00 349 000,00

кiлькiсть комун:lльtl t,!x пiлприсмств, якi потребують пiдтримки од звiтнiсть кП'МЖТI" l 0 l
проdукlпу
кiлькiсть комунzLпьних п iдприсмств, я ким плану€ться надан ня пiдтри м ки од звiтнiсть КП "МЖТl" l 0 l
ефекпuвносtпi
середня сума пiдтримки одному пiдприсмству грн. рохрахункова 349 000.00 0 349 000.00якосmi
Питома вага комунальних пiдприсмств якi потребують пiдтримки, ло пiлприсмств,
яким передбачена пiл,тримка

о/ х l00 0

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетни х коштiв/заступник керiвника установи

ПоГоДЖЕllо:

Управлiння економiки, фiнансiв та мiського бюджету Нiкопольськоi Micl'кoi ради

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /
заступник мiсцевого фiнансового

Ъ\НАн СФ

В.о. Зiнченко

о.М. Давидко
bKl ,И(..
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середня сума пiдтDимки одномч пiдпписмствч

заmраm

l00


