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N з/п Цiль державноi полiтики
l Пiдвицtення Dtвня благочстDою MicTa

7. Мета бюджетноi програмн - пiдвишення оiвня блаrочстDою MicTa

Л! з/п Jавдашшя
l Забезпечення фyнкцiонyвання мереж зовнiшнього освiтлення
2 забезпе,rення проведення peMoHTiB об'спiв транспортноi iнфраструкryри, iх утримання в ншежному технiчному cmHi
J Збереження та чтDимання на належномч DiBHi зеленоI зони населеного пункry та полiпшення його екологiчних умов
4 забезпечекня yтDимання об'сmiв благоустDою
5 забезпечення благочстDою шадовиш
6 Утримання а нмежномч cтaHi земель водного tфнлу (пляжу)

7 Забезпечення yтримання та поточного ремонry гiлротехнiчних споруд
8 Забезпечення фyнкцiонування б'сmiв благоустрою
9 забезпечення фчнкцiончвання гDомадських вбиоалень

9. Няпрямки вшкорнстяння бюджетних коштiв:

Jli з/п Напрямки використання бюджетних коштiв Загальннй фонл Спечiшьннй фонл Усього

l 2 3 1 5

l Забезпечення функчiонування мереж зовнiшнього освiтлення 5 t9t 563.2l 53 490.82 5 245 054,03

1.1 Vmимання та потосний Емонт меreж вчличнього mвiтлення Micm 4 597 56з 2,| 000 4 597 56з.2l
1,2 Виконання ПКД, проходження експерти]и m виконання капiтального ремонry мереж зовнiшнього освiтлення 0,00 5з 490,82 5з 490,82

l-з виготовлення та встановлення лiхтаDiв 594 000,00 0.00 594 000.00

lz



2 Вуличньлорожшя мережа 52 бz4 218,2,7 lз 761 7.14.7l бб 385 9б2,98
2| з29 056.69 0,00 j29 056.69
2.2 0.00 3 947 900.00
2,3 на капiтшьний 0.00 742 бl5,0| 6
2,4 т,ч 28 5з5 0з4.67 0.00 28 5з5 0j4.67
2.5 ,l 47з 069.44 0.00 l 47з 0б9.44
26 и 0_00 l 327 049.98 l з27

2.7
ПОТОчний ремонт TpryapiB по вул, Княжа, l04 (субвенuiя з обласного бюлжеry бюлжеъм MicT, районiв та об€днаних
теРиторiальних гр[tад на виконання доручень виборчiв лепутатами обласноi рали у 2020 р. м,Нiкополь) 50 000,00 0,00 50 000,00

28 l l 985 600,00 0,00 I l 985 б00,00
2.9 Капiтмьний ремонт TporyapiB ц!сц, в т.ч, виготовлення ПК[ 0,00 2 254 l79,72 2254 l79,72

2. l0 РмОнт асфальтобетонного покрипя прiзжоi частини з улашryванням водовiдведення (у т.ч, виготоsлення ПКД
0,00 4 б90 000.00 4 690 000,00

2ll та зливовоl l l95 000,00 0.00 l l95 000.00
2.12 З4цуцiвл1 протиожеледних MaTepimiB 500 000,00 0,00 500 000,00
2.1з збl 794.00 0,00 36l 794.00
2.14 796 000.00 0.00 796 000.00
2,15 Встановцецня лорожнiх знакiв 400 000,00 0,00 400 000,00

2, lб
Поточний ремонт Ia облашryваннЯ пристрiВ примусо8ого зменшення швидкостi доржнього руху, пiшохiлних перехолlв.
встановлення огоржl l03 980,67 0,00 l 03 980,67

2.|7 Аварiйнi рботи з термiнового усунен!я сиryачiй,якi загрожують безпечному р)ху l 50 000,00 0,00 l 50 000,00
2 |8 Технiчне обслчговуванltя свiтдофорних об'сктiв, лорожнiх зHaKiB та замiна лiнз на свirлодiоднt l 98 990,00 0,00 l 98 990,00
2- l9 Придбання матеDiшiв для технiчного обслуговчвання свiтлофорних об'сmiв. доDожнiх знакlв l 50 000.00 0,00 l 50 000,00

2.2о
Вiдновлення елеменry благоустрю, с саме капiтальний ремонт покриття трryару по вул.Княжа вiд вул.Елекгромешургiв ло
ЗУПИНКИ ГРМаДСЬКОГО ТРаНСПОРry "Вулиuя Княжа" в м.Нiкополь.I|нiпрпетровськоi областi, в т,ч. виготовлення ПК! 0,00 800 000,00 800 000,00

221 и тошо 6 1qs бq, яо 0,00 б j95 692,80

J Збереження та утршvання на належному piBlri rеленоi lони насеJrеного пунmу та полiпшення його екологiчниr 1мов 2 l79 416,00 0,ш 2 l79 4l6,ш
j.l KBITl в 999 4l6.00 0,00 999 4 l6,00
3.2 Поточний з80 000.00 0,00 з80 000,00
3,j 800 000.00 0.00 800 000,00

.1 забезпечення нпя об'спiв t 724 864.80 0.ш I 724 8б4,80
4,1 зливовоI каншlзацll очистка 850 000,00 0,00 850 000,00
4,2
4,з

iB в lб9 864.80 0,00 l 69 864,80
по l 80 000.00 0,00 l 80 000,00

4.4 200 000.00 0.00 200 000.00
4.5 мlсць проведення та мiських свят та алеi тошо l 30 000,00 0,00 l 30 000,00
46 Micm l95 000.00 0,00 l 95 000,00
5 Забезпечення благоустрою кладовищ l978749,91 0,00 l 978 749в4

5,1 900 000.00 0,00 900 000,00
5.2 l97 з00.00 0.00 l97 з00.00
5.3 та 250 000_00 0.00 250 000,00
5.4 Покiс трави на територii кладовкщ 250 000,00 0.00 250 000.00
55 Вiдсипка дорiг на шадовищi l 9з 000,00 0.00 l93 000,00
5.6 Облашryвання мiсttь_щJя llакопичування смiпя на кладовищi l 88 449.94 0,00 l 88 449,94
6 Утримання в нале:!ýцому cTaHi земшь водного фонду (пляжч) l5] fiю.(ю 0.ш l53 fiю,(ю

6.1 УТРИМаННЯ Пляжу в чистотi (вивiз ТПВ-5, викачка нечистот з бiоryалетiв, водопостачання, брiзка лерв та кушiв) | 9 572,00 0,00 l9 572,00
6.2 l33 428.00 0,00 lзз 428,00
7 395 и2.40 0.(ю 395 м2.40

7.,| чне на масивiL\ "Пiвнiчний", "Новопалiвка" та "Чкаловський"дlлянок I95 290,40 0,00 l 95 290,40
7,2 ии l99 752.00 0.00 l99 752.00
8 lб б72 71.1.80 I7 (ю2 б758l власностt 30 000,00 0.00 з0 000.00

l Капiтальний Dемонт доDiг j 947 900.00



I

608,2 60до соцiшьних об cniBкомплексний и и l 069 9| 0,008] l 069 9lз,00об€ffiis
28.4 капiтальний l1

500 500 000,00икiв MicmПоточний
20а
l88

l 9888 929
l9889 lltя MlcTa
958, l0

1 lб
8,1l Поточний чllкl в 7з4 791'812 7з4 79ч. зачих

люкlв вдля
I5 99их

8,lб з48та
l898, 17 l89та на

8 ] з
7

8. l9 КапiтальниЙ рмонт бульварноi частини проспекry Трубникiв в м. Нiкополь.Щнiпрпетрвськоi областi у т.ч виготовлення I lКД 0,00 7 272 0l4,05 7 272 0|4,о5

820 вiдновлення Алеясаме, памятiеле[rенw благоустрюю, захистникlв заУкраiни адресою: вул Елекгрометолургiв,
м.Нiкополь т.в ч. аиготоалення 0,00 4 500 000,00 4 500 000,00

8,20 бюлжеry участi ( спортивного обладнання)проепlв т ч. встановлення литячого m 549 I 99 000,00 748 68б,00коштiв
9 3абезпеченкя функчiонr,ван нr f ромадських вбиралень

I шюfiю,Oо 0,(ю l fiюfiю,(юта
l 000

9l9 llzl0. Пере,riк регiональних цiльовlrх програм, якi виконуються у склалi бюлжетноi програми

Найменування MicueBoi7 ргiоншьноi прграми Загальний фонл Спечiшьний фонл Усього
l

2 3 4на
l 269 30 l lll6-2020 м9

8

ЛЪ з/п показники Олиниця вицiру ffжерапо iнформачii
l

'}агшьний 
фошл

спецiальний
Усього

2
5 6l ня функчiонування мереж зовнiшнього освiтлення

кiлькiсть
кп1,2 зовн i якi

l з25 0l.] з25Кiлькiсть проекгiв на капiтальний зовнiшнього освiтлення, що виготовитиремонт од 3BiTHicTb.4 0 5 5кiлькiсть всmноаити
звiтнiсть l 0 lбl

кiлькiсть заплановано до мання та поточного
од кп1.2 l09 0якi ло та

l з25 0l,з з25на капlтшьнии зовнlшнього що заплановано виготовитиlльк|сть
од звiтнiсть|.4 0 l lКiлькстъ виготовити та встановитищо

lбl 0 lб
1,1 BapTicTb piKта)примання поточного I нашкзоремонry зl 192,66 0 зl l92,66

,тативнi покаf ники бюлжетноi програми :



i2 Середня BapTicTb аварiйного вiдновлення та ремонту l опори мереж зовнtшнього освiтлення J I J I|_] виготовлення ыlии грн Розрахункова 0.00l _,l виготовлення
5] 490,82 5з 490 82

грн, Розрахункова 3 685.00 0 3 685.00якосml
l] питома вага кiлькостi Шкзо, шо запланоаано до мання та поточного до необхiдноi кiлькостi % х l00 0 l00
1.2

питома вага кiлькостi опор мереж зовнiшнього освiтлення, якi запланованi ло аварiйного вiдновленtrя та ремонry до необхiдноi
кiлькостl уо х l00 0 l00

lJ вага проеmlв, що ]аплановано виготовrlти, шо тих, що аиготовити % х 0 20 20
|.4 Вiдсоток що заплановано виготовити та астановити до Jx кrлькостl о/о х l00 0 |00lб кlлькостl 8, що заплановано виготовити та встаноаити з х l24,00 0 l24,00
2 Вулично.лорожня мережа

Загальна tlлоща вулично-дорожньоi мержi м2
Рiшення Виконкому Nэ I l вiл

05.01,20l8 року
l 14l842,90 0 l 14l 842,90

м2 Звiтнiсть усmнови 22 00022 0 22 000

2,] кiлькiсть
м2 звiтнiсть чстанови 0 22 000 22 000
од звiтнiсть yстанови 0 l07

j+ асфальтобетонного покриття дорiг( у т ч, вн}трiшньокмртальних дорiг та майданчикiв), шо потрбус поточного
l07

м2 Звiтнiсть установи 5i 882 0 51 882
25
16

I Iлоша lцо поточного м2 Звiтнiсть установи 40 000 0 40 000
ьних м2 звiтнiсть чстанови 0 l0 78027 Плошацютуарiв, що потребус поточного peMorrry по в),л Княжа, l 04 за рахунок субвенчii з обласного бюджеry

l0 780
м2 Звiтнiсть установи 38 0 38

2.8 Плоша lцо поточного м2 Звiтнiсть усmнови lз 000 0 lз 00029 Площа що капlтального в т.ч. виготовлення м2 Звiтнiсть установи 0 28 l00 28 l00
2, l0 плоrца зливовоi каналiзацii та покрtimя, що капiтального м2 Звiтнiсть установи 0 3 з9l 3 з9l
2ll Кiлькiсть ПКД та експертизи на капiтальний

водовiдведення, що необхiдно аиготовити
рмонт асфальтобетонного покриття прiзжоi частини з улаштуванням

од Звiтнiсть установи 0 l l
2|2 Кiлькiсть доrцопDиймшьних кололязiв потоебчс оемонп од звiтнiсъ установи l7l 0
2. lз |71

тонн Звiтнiсть КП "МАЛ-l 357 02 ,14 з57
од Звiтнiсть кП'МАД-l" 2830 0

2. l5 Площа лорiг, що потрбуС поточногО ремонry та облашryваннЯ пристроiВ примусового зменшення швидкостi лорожнього руху

2830

м2 Звiтнiсть установи l20 0 l20
2, lб Плоша лорiг що потребус аварlиних рбiт ] терм i нового усунення ситуацlи, якl загржують безпечному руху м2 Звiтнiсть установи 865 0 865
2.17 кiлькiсть що техн l ч tlого m ix од Звiтнiсть КП 'МДД- l " lб 0 lб
2 18

Плоrца покрипя тротуару по вул.Княжа аlд ву.л, Елекг,рметалургiв до зупинки грмадського танспорry "Вуличя Княжа" що
капiтального од Звiтнiсть установи 0 2 l00 2 l00

2.1 9.1 Площа лорiг MicTa, що потрбус угримання в чистотi м2 Звiтнiсть КП "tй]qД-l " 2l0 000 0 2l0000
2.19.2 Кiлькiсть зупинок, що потtвбус угримання в чистотi од Звiтнiсть КП "МАД-l" l76 0 176
2, l9.з Плоurа узЦч на яких необхiдно прибирання смiпя м2 Звiтнiсть КП "МАД-l" l 67 88з 0 l 67 88з
2.19.4 Площа газонiв, що потребують покосу трави м2 Звiтнiсть КП "lvt]Ц-l" 576 700 0 576 700

2.1 м2 звiтнiсть чсmнови бOз 02.2 60з
м2 звiтнiсть чстанови 0 з 4зз

2-з заплановано
з 4зз

од звiтнiсть чсmнови 0 l0
2,4

Площа асфальтобетонного покритя дорiг( у т-ч. внутрiшньоквартirльних дорiг та майданчикiв), Що заплановано до поточного
ремонту

l0

м2 Звiтнiсть установи 51 882 0 51 882

2-5 Площа вн)rФiшньоквартальних територiй, шо заплановано до поточного pqмoHry м2 Звiтнiсть установи 2 678 0 2 678
2.6 гIлоща внутрiшньоквартальних територiй, rцо заплановано до капiтального ремонry м2 3BiTHicTb установи 0 l l0б l l06
2,7 Площа що заплано8ано до поточного l04 запо з обласного м2 Звiтнiсть установи з8 0 3828 Плоца TooTvaoiB_ шо заплановано ло Dемонтч м2 звiтнiсть yстанови 9 220 0 9 2202.9 кап м2 звiтнiсть установи 0 l 555

2. l0 та заплановано
l 555

м2 звiтнiсть чстанови 0 2 бз8 2 бз8

I,nH розоахчш кова 0



2.1l
КiЛЬкiСть ПК,Щ та експертизи на капiтшьний ремонт асфальтобетонного покриття проIзжоi частини з улашryванням
водовiдведення, що зilпланоаано виготовити од Звiтнiсть установи 0 ] l

2.|2 Кiлькiсть лощоприймальних колодязiв шо заплановано до ремонry од Звiтнiсть установи l7l 0 l7l
2,1з их тон н Звiтнiсть КП "МАЛ-l з57 0 з57
2.14 од Звiтнiсть КП "МАЛ-l l 495 0 l 495

2. l5
ПЛОша лорiг, що заплановано до поточного рмонry та облашrysання пристроiв примусового зменшення швидкостi доржнього

м2 Звiтнiсть установи 8з 0 8з

2, lб ПЛОЩа лорiг, на якiй заплановано аиконання аварiйних робiт з термiнового усунення сиryачiй, якi загрожують безпечному руху м2 Звiтнiсть установи 246 0 246

2.17 КПькlСть свiтлофорних обспiв, шо tаплановано до технlчного обслчгогчвання га пDидбання матеоiалiв для lx обслчгоryвання од Звiтнiсть Кп "МыI-1" lj 0 lз
2. l8

ПЛОЩа пОкритгя тртуару по вул.Княжа вiл вул.Елеrгрометалlргiв ло зупинки громмського транспорrry "Вуличя Княжа" , що
fаплановано до капiтального рмонry

м2 Звiтнiсть установи 0 760 760

2.I9.1 заплановано а м2 Звiтнiсть кП "МАД_l" 2 l0 000 0 2l0 000
2, l9.2 од Звiтнiсъ кП "МАЛ-l" l76 0 |76
2. l9.3 [lлоща узбiч на яких заплановано прибирання смiпя м] Звiтнiсть КП "МАД- |" l 67 88з 0 l67 883
2.19.4 Площа газонiв, що заплановано до покосу тави м2 Звiтнiсть КП "МАД-l" 576 700 0 576 700

2.1 поточного I грн РозDахчнкова 545,45 0.00 545.45
2.2 IrH РозDахчнкова 0,00 l l50.00 l I50.00
:J Середня BapTicTb виготовлення одного пакету ПКД на капiтшьний Dемонт дооiг Micm mн Розрахункова 0,00 74 26 1.50 74 26|.50

СеРеЛНЯ BapTicTb поточного рмонry l м2 асфмьтобетонного покрипя лорiг( у т,ч, внуцliшньокмртальних лорiг та
майланчикiв) грн Розрахункова 550,00 0,00 550,00

2.5 Середня BapTicab поточного ремонц, l м2 площi внуцlitшньокваршьних теритоDiй грв розпахчнкова 550,00 0 550.00
2.6 Середня BapTicTb капiтального ремонп l м2 площi внчтрiшньоквартальних теDитоDiй mн Розрахункова 0.00 l 200 l 200.00
2,7 СеРеДня вартiсIц поточного ремонry l м2 площi Tporyapv по вyл Княжа, l 04 за paxvHoK субвенцii з обласного бюджеry mH Розрахункова l 300.00 0.00 l 300.00
2.8 Середня вартiстъ поточного р€монтy l м2 шощi тDотчаDy ,Dн Розрахункова l 300.00 0.00 1 300,00
2.9 Середня BapTicTb капiтального рмонry l м2 площi троryару грн Розрахункова 0,00 l 450 l 450,00

2. l0 ýýРgДrя BapTicTb капiruьного ремонry l м2 площi злив()во[ каtlалiзацii та асфальтобетонного покDитя грн Розрахункова 0.00 l 723 00 l 72з.00

2.1l
BapTicTb виготовлення ПКД та експертизи на капiтальний рмонт асфальтобетонного покриття проiзжоi частини з

водовiдведення фн Звiтнiсть установи 0,00 l45 547.10 l45 547, l 0

2_12 l грн РозDахчнкова 6 977.00 0,00 6 977.00
2_|3 l тонни грн РозDахчнкова l 400 00 0,00 l 400.00
2.14 та грн РозDахчнкова 800,00 0,00 800.00

2. l5
Серлня BapTicTb поточного ремонry m облашryвання пристроiв примусового зменшення швидкостi лоржнього руху lM2
площi дорiг грн Розрахункова l 250,00 0 l 250,00

2.Iб СеРЛНЯ BapTicTb виконання аварiйних рбiт з термiнового усунення ситуацiй, якi загрожують безпечному руху l м2 площi лорiг грн Розрахункова 609,76 0 609,76

2.17 l cBi грн РозDахункова 26 845.38 0,00 26 845.з8

2, 18
СеРеЛНЯ BapTicTb lM2 покритя троryару по вул.Княжа вiл вул-Електромета:lургiв ло зупинки громадського,гранспорry "Вуличя

грн Розрахуккова 0,00 l 053,00 1 053,00

219.1 Середня qapTicTb утримання в чистотi l м2 мiських дорiг mH/DrK Розрахyнкова l4.00 0.00 l4,00
219? сешдня BanTicTb чтпимання в чистотi l автобчсноi зчпинки mH/prK розпахчнкова j977.00 0.00 з977 оо
2, l9,3 Середня BapTicTb приби[вння смiтя з l м2 узбiч грн/рrк Розрахункова з,98 0,00 3,98
2.19-4 lM2 грн/рi к Розрахункова з.62 0,00 з,62

2.1 % х 2,74 0.00 2.74
2.2 % х 0,00 l 5.б0 l5.б0
2,3 Питома вага проепiв на капiтальний ремонтдорiг MicTa, що заплановано вигоювип до потреби х 0,00 9.35 9.з5

2.4
Питома вага площi асфальтбетонного покритя дорiг{ у т_ч. вн5трiшньоквартальних лорiг m майданчикiв), що з:lплановано до
поточного рмонry ло потрби % х l00,00 0,00 l 00,00

2.5 Питома вага площi внlпрiшньоквартшьних територiй, що заIIлановано до поточного рмонry ло потрби х 6,70 0,00 6,70
2..6 ПИТОМа Вага площi внlтрiшньоквартаJьних територiй, що заплановано до капiтмьного рмонry ло потрби х 0,00 l 0,26 l0,26

lейекmuвtuлсmi

l м7 попiг MicTa



2-7
ПИТОма Bal а площi трryару по вул. Княжа, l04, що заплановано до поточного ремонry за рахунок субвекчii з обласного
бюджетч лtl загшьноi потDеби

х l00,00 0,00 l00,00

2,8 Щдцlца Baгa плоuli TporyapiB, що ]аплановано до поточного ремонту до загальноi потDеби х 7о 92 0,00 70.92
2..9 !итома Bar а площi TpoTyapiB, що запланоаано до капiтального ремонтч до загаJlьноi потоеби у. х 000 ý ý1 5.53

2, l0 ПИТОма Bat'a площi асфшьтобетонного покрипя, що заплановано до капlтаJIьного ремонту до потDеби % х 0,00 77,78 77.78

2.Il
ПИТОма Bal,a проеmiв на капiтальний ремонт асфшьтобетонного покрипя прiзжоТ частини з улашryванням водовiдведення, що
заплановано виготовити до потреби х 0,00 l00,00 l00,00

2,12 Питома вага кiлькостi дощоприйальних колодязiв, що ]апланоsана до ремонry до тих, що потребУс р€монтУ % х l 00,00 0,00 l00,00
2. lз ПИrОма Bala кlлькостi протиожеледних MaTepiшiB, шо заплановано ]акупиIи до ]агальноi потреби о/о х l00,00 0,00 l 00,00
2.14 Питома вага кiлькостi доржних знакiв, що-}аплановано прилбати та встановити до необхiдноi кiлькостi х 52,8j 0,00 52,8з

2, l5
Питома вага площi дорiг, що заIuIановано до поточного ремонry та облашryвання присцютв примусового зменшення швидкостi
дорожнього pvxy до потреби х бs ,i:)

0,00 69,з2

2.16
ПИТОМа вага площi дорiг, на якiй заплановано виконання аsарiйних рбiт з термiнового усунення сиryацiй, якi загрожl,ють
безпечному руху ло потрби х 28,44 0,00 28,44

2.|7 ПитОма вага кiлькостi свiтлофорних обсктiв, цо запланованi до обслугоryвакня, вкючаючи придбання обладнання для
обслугоry9аяня, до необхiдноi кiлькостi х 81,25 0,00 81,25

2, l8
ПИТОма вага площi покритгя тртуару по вул,Княжа вiл вул.Елепрометалургiв до ]упинки грмадського танспорry "Вуличя
Княжа", що запланована до капiтального рмонry ло потрби х 0,00 36,1 8 з6,18

2, l9. l ПИТОма вага площi лорiг MicTa, що заплановано до )rrримання в чистотi до необхiдноi кiлькостi у. х l00,00 0,00 | 00,00
2 19 2 Питома вага кiлькiстi зупинок, що заплановано до утримання в чистотi до необхiдноi кiлькостi х l 00,00 0,00 l00,00
2,l9,3 Питома ваrа площа узбiч на яких заплановано прибирання смiтя до необхiдноi кiлькостi о/о х l00,00 0,00 l00,00
2.19,4 Питома вага площi газонiв, якi запланованi до покосу трави до необхiдноi кiлькостi о/о х l00,00 0,00 l 00,00
2,20 .Щинамiка кiлькостi кв,м площi дорiг, на якiй планусться провести капiтальний рмонт порiвнянО З ПОПеРДНiМ РОКОМ х 0,00 )7 11 )) 77

2.2.1
.ЩИНамiка кiлькостi кв.м luощi внутрiшньоквартальних територiй, на якiй планусться провести капiтальний рмонт порiвняно з
поперлнiм роком

х 0,00 42,44 42,44

] ЗбеРеЖеншя та утримання на належllому piBHi зoreHoi зонll насшс||ого пунку та полiпшення його екологiчних умов

заmраm
j,l Кiлькiсть KBiTiB. якi поmiбнi для озеленення од Звiтнiсть ус]анови 90900 0 90 900
з.2 кiлькiсть дерев. якi потDебчють лiкvвання од звiтнiсъ установи 900 0 900
JJ Загмьна цротяжнiсть системи поливу м звiтнiсть чстанови l 700 0 l 700

ппх)укmу
з.l Кiлькiстч KBiTiB, якi заплановано до придбання од звiтнiсть чстанови 90900 0 90 900
з.2 Кiлькiсть дерев, якi заплановано до лiкчвання од звiтнiсть чстанови 499 0 499
Jj Протяжнiсть системи поливу. якч заплановано до Dемонтч м звiтнiсть чсmнови l0|з 0 l0lз

ефекmuвносmi
э,l Середнi виmати пDидбання однiсi квiтки грн Розрахyнкова l0,99 0 l0.99
з.2 сеDеднi витрати на лiкування одного дерева грн Розрахyнкова l 60з.2 l 0 1 60з 2l
JJ Середнi qитрати на ремонт системи поливу I м грн РозDахчнкова 375.00 0 375,00

з, l Питома вага KBiTiB, якi заплановано до придбання докiлькостi KBiTiB. що потрiбно пDидбати % х l00 0 l00
з.2 Питома вага дерев, якi заплановано до лiкування до деDев. що потDебчють лiкчвання % х 55 0 55
JJ Питома вага протяжностi системи поливч яка. заплановано до oeMoHTv. до потоеби о/о х 60 0 60
з-4 Динамiка калькостi лерев, якi запланованi ло лiкування порiвняно з попереднiм роком о/о х l40 0 l40
{ Забезпечення yтрима!ня об'сmiв благоуgгрою (caHiтrpHa очистка)

запрцm
4.1 ]4ццьна протяжнiсть зливовоi каналiзацii, що потребчс утримання м звiтнiсть чсmнови lб 900 0 lб 900
4.2 Загмьна кiлькiсть фонтанiв, що потМч€ yтримання од звiтнiсть чстанови 5 0 5
4,з Загальна кiлькiсть лоткiв, що поцlуýуб санiстаDноi очистки од звiтнiсть чсmнови ) 0 2
4.4 fIлоща благоустрою, яка потDебy€ санiтаDного пDибиDання пlсля свят м2 звiтнiсть чсmнови 967 0 967
4.5 ъгмьна площа, яка пiдляга€ дератизацii м2 звiтнiсть чстанови 350 000 0 з50 000
4.6 кiлькiсть м3 стихiйних звалищ. що поmебус лiквiдацii м3 звiтнiсть yстанови 2 з24 0 2 з24

проdукmу
4.1 Протяжнiсть зливовоi каналi]ацii, яку плану€ться утримувати м звiтнiсть yстанови lб 900 0 lб 900



4.2 загшьна кiлькiсть dxrttTatriB. що планч€ться ymимчвати од звiтнiсть установи 5 0 5

загшьна кiлькiсть лоткiв. що заплановано до caHicTaDHoi очистки од звiтнiсть чстанови 2. 0 )
4,4 IIлоща благочстоою_ яка ]апланована caHiTaoHoMv поибиоанню пiсля свят м2 звiтнiсть чстанови 967 0 967
45 загшьна площа. що ]апланована до деDатизацii м2 звiтнiсть yсmнови 350 000 0 j50 000
46 кiлькiсть м3 стихiних ]аалищ. шо заплановано лiквiдчsати м3 звiтнiсть чстанови l l62 0 l l62

ефакmuвносmi 0
4l BaDTicTb чmимання | м зливовоi каншiицii гон/оiк розоахлнкова 50.з0 0 50,j0
4,2. Сеоелня BanTicTb чтDимання l фонтанч гон/оiк розпахчнкова зз 972 96 0 зз 972,96
4.j Середня BapTicTb catliTapHoi очистки одного лотку гпн/пiк РозDахчнкова 90 000 00 0 90 000.00
44 Середня BapTicTb санiтаDного пDибиDання lM плошi благоустDою гон/оiк Розрахункова lз4,44 0 l34.44
4.5 Середня BaDTicTb деDатизацii l м2 грн Розрахункова 0,56 0 0.56
.1.6 СеDедня ваDтiсть лiквiдацii l м3 стихiйного звiллища гDн РозDахyнкова |72.|2 0 l72-12

якlrcmi
4. l Питома вага зливовоi каншiзацiТ, яка заплановаl{а до чтримання до зливовоj каншI]ацli, шо потребус утримання х l00 0 l00
42 Питома вага фонтанiв, шо заплановано до yтримання. до необхiдноi кlлькостi о/о х l00 0 |00
4J питома вага лоткiв. ulо заплановано до caнiTaDHoi очистки. до необхiдноi кiлькостi х i00 0 l00

Питома вага площi_ яка запланована caHimDнoMv пDибиDанню до плошi_ яка потDебчс caHiTaoHe поибиоання х l00 0 l00
45 питома вага шошi. яка запланована ло леmтизаuii ло плошi_ яка пiллягас лепатизаuii о/о х l00 0 l00
4.6 питома вага кiлькостi стихiйних звалиц, цо заплановано лiквiдувати до необхiдноi кiлькостi % х 50 0 50
5 Jабезпечення благоyстDою кладовищ

зa! mрцпl
5l загальна кiлькiсть кладовиlл од звiтнiсть чстанови ] 0 J

5.2 загальна плоша шаловиш- шо потоебчс благочстDою га звiтнiсъ чстанови 93 0 93
5,з Загальна кiлькiсть клаловиш_ шо потDебч€ логлядч од звiтнiсть чстанови з 0
5,4 кiлькiсть мiсць для llакопиччвання смiття_ шо поmiбно облаштчвати од звiтнiсть чстанови 3 0 J

пцivкmч
5,1 кtл bkicTb шалоаиш_ благочстпi й яких планч€ться злiйснювати ол звiтнiсть чстанови 3 0
52 плоша шаловиtt! на яких планчсться злiйскювати благочсmiй га звiтнiсть чсmнови 9з 0 93
53 Загальна кiлькiсть кладовиtц, що планусъся до доглядч ол звiтнiсть чсmнови J 0 J

5.4 Кtлькiсть мiсць для llакопичyвання смiтя. що заплановано облашryвати од звiтвiсть чстанови J 0 )
ефакmuвнlrcmi

5l сеDедньооiчнi витDати на чтDимання l кладовиша в чистотi грн Розрахyнкова з00 000.00 0 j00 000.00
52 середньопiчнi виmати на благочсmiй l га клаловиша грн РозDахyнкова 6 884.95 0 6 884.95
53 середньооiчнi витDати на логлял логлядачами l шаловиша гDн РозDахyнкова oJ JJJ_JJ 0
54 сегlелня BanTicTb облашпвання l мiсuя лля накопичсtlня смiпя гDн розоахчнкова 62 8 l 6.65 000 62 8 l 6,65

якlrcmi
5,1 Питома вага кiлькостi шадовищ, благоустрiй якшх планyсться здiйснювати, y загальнiй кiлькостi дiючих кладовищ % х l00 0 l00
5.2 питома вага i кладовищ. благоусmiй яких планч€ться здiйснювати, ч загальнiй площi шадовищ х l00 0 l00
5,з питома вага кiлькостt кладовищ. на яких планчсться здiйснювати догляд ч загальнiй кiлькостi ша,довищ уо х l00 0 l00
5,4 Питома вага кiлькостi майданчикiв для накопичення смiпя, що запланоsано облаштуаати до тих, цо потрiбно облаштумти уо х l00 0 l00
5.5 Динамiка середньорiчних витрат на утримання l кладовища порiвняно з попереднiм роком о/о х llз 0 l lз
6 }'тримання в ндлежному cтaHi земqпь водного Фонду (пляжу)

заmраm

6. l плоша земель волного rьонлч_ якi поrcбчюъ mимання га звiтнiсть чстанови 4 0 4
проdvкmч

бl Площа земель 8одного Фондч. на якy плаtryсться yтDимyвати га звiтнiсть чсmнови 4 0 4
ефекmuвноспi

6.1 Qерелнi витрати на yтримання l га шощi земель водного фонду за l DiK гпн звiтнiсть чсmнови 38 250,00 0 38 250.00
якоспi

б.l
Питома вага площi земель волного фонлу, на яких буле здiйснений благоустрiй, у загальнiй площi земель водного фонлу, якi
потрбують благоустрою

% х l00 0 l00

7 Jабезпечення чтDимання та поточного DeMoHTv гiлоотехнiчних спопчд
заmрцпl

7.1 П;ютяжнiсть лDенаr(них систем км звiтнiсть чсmнови l4,80 0 l4,80
7-2 кiлькiсть дренажних насосних свердловин. якi потрiбно вiдремонryвати од Звiтнiсть установи l2,00 0 l2.00



7.1 Протяжнiсть дренажних,liлянок. якi запланованi до обслуговчвання км звiтнiсть чстанови l 4,80 0 | 4,807.2 к HacOclj их ол 3BiTHicTb чсmнови l2,00 0 l2,00

7.1 lKM гпн Розрахункова lз l95,30 07.2 поточ ll tl и Розрах\rнкова lб 646,00 0 l6646,00

7.1 Питома вага дiлянок дренахч, якi планусться на обслчговчв9шя до загальноi кiлькостi х l00 0 l00
7.2

[lитома вага кiлькостi дренажних насосних сверJцовин, на яких планусться поточний ремонт до загшьноi кiлькостi що х I00 0 l00
8 }абезпечення бчнкtliончвяння об'сюiв благочстоою

8, I l{ежитлових аепь м2 3BiTHicTb чстанови 3 52l 08.1,I 3 52lоб'сffiiв од звiтlriсть чстанови 2 0 2
8,2 Плоша до соцiа.rьних обсmiв територiй, що м2 Звiтнiсть установи з l70 0 з l70
8,3 плоша об'скiв m тепитопiй яка благоruсmю м2 звiтнiсть чстанови 28 800 0 28 800
8.4 Кiлькiсть об'спiв благоустрою, що капiтального ремонry од Звiтнiсть установи 0 l 0
8.5 ол Звiтнiсть установи 8 08,6 8кiлькiсть Фонтанiв_ якi потreбчють од Звiтнiсть установи 5 0 58.7 ол звiтнiсr,ь чстанови 448 2 4508,8 кiлькiсть чпн якi поmiбно од звiтнiсть чсmнови 583 0 58з8.9 к ол звiтнiсть установи i96 ]4 2308. |0 якi о] звiтнiсть чстанови l|0 08,10,1 ll0

од звiтнiсть чстанови 0 28.1l 2чих o,,l звiтнiсть чстанови 35 0
8, l2 з5

од звiтнiсть чстанови 0 278.lз 27кiлькiсть днтячих встановити o,il звiтнiсть чсmнови
8, l4 0 47кiлькiсть частини та люкiв в од 3BiTHicTb чсmнови з00 0 300
8. l5 lt2 звiтнiсть чстанови 277 780 0 277 7808,lб кiлькiсть дiлянок ttro необхiпно од звiтнiсть чстанови 40 0 40
8. I7 на ол звiтнiсть чстанови 0 |6
8, l8 та

|6
од звiтнiсть установи 9 0

8. I9 Плоша частини що капlтального т.ч, виготовлення
9

м2 Звiтнiсть усmнови 0 l2l56 l2l568,20 захисникiв м2 3BiTHicTb установи 0 l 250
8.2l Кiлькiсть препiв переможцiв бюджеry участi, що необхiдно реаJiзумти

l 250
од Звiтнiсть установи 65о ýýо l2,00

8.22 кiлькiсть тонн для литячих що необхiдно закупити т Звiтвiсть кП IIDKTI 596 0 596

8.1 м2 звiтнiсть чстанови 352 l 0
8,1,1 з 52l

на яких ол Звiтнiсть yстанови 2
8,2 0 ,)

м2 звiтнiсть чстаноsи l j66
8.3 0 l з66

м2 3BiTHicTb чстанови 2 995
8,4 0 2 995Кiл м2 Звiтнiсть установи 0 I 08.5 якl од звiтнiсть yстанови 8 08,6 якi

8
ол звiтнiсть чстанови 5 0

8.7 якi
5

од звiтнiсть чстанови 448 28,8 450
якi од звiтнiсть чсвнови 583 08,9 58з

яке од Звiтнiсть установи l96
8. l0 з4 230

од Звiтнiсть усmнови 228-10 l 0 22
од Звiтнiсть установи 0

8,1i 2 2к на яких од 3BiTHicTb чстанови зl 0 зl8, l2 якl од звiтнiсть установи 0 27 27
8. lз кiлькiсть дитячих майланчикiв якl заплановано встановити од звiтнiсть чстанови 47 0 478, l4 люкlв од звiтнiсть установи ll0 0
8. l5 ll0

м2 звiтнiсть чстанови 277 780 0
8, lб 277 780

од звiтнiсть чстанови з 0
8. l7 JКiлькiсть проектiв на благочстрiй тсриторiй MicTa, що запланоаано аиготовити од звiтнiсть чсmнови 0 8 8



8, l8 lлькlсть
од8, |9 9 0 9а. lllo запланована до каIjiтального ъ 8иготовлення Пкд

Площа ч acT}l н и Т1

820 м2 звiтнiсть 0 3 094 э 094що ]апланоаано ло
Площа Алеi пам'ятi захисникiв

м28,2l звiтнiсть 0 l 250 l 250
Кiлькiсть проектiв що запланованоб

од8.22 звiтнiсть 6,50 5,50 |2
кiлькiсть тонн пi для дитячих майданчи KlB, що заплановано

т

грtl

Звiтнiсть кП МЖТI 59б 0 596
8,1 l

8. 1,1 об'сmi
8.2 j0

783

lKB.M. до соцiальних о6€miвсть

грн
8,з розраху}iко8а 78з,00 0,00lM об'сmis
8,4 капiтмьного l
8.5

грн/мiс.

0,00 500 000,00 500 000,00
8,6 l
8.7 лавочки
8,8 l
8,9

грн

грн

рзрахунко8а з4l,00 0,00 э41,00l

8, l0
8,10,1
8.1l l
8, l2
8. 1з

8, l4 I

8, l5 Hal бiля
8,lб iH та l
8- l7 на
8, I8

907,7з
|,25

0,00

бз з l9.6l

777 777,788, |9 l м2 каапiтального т,ч, виготовленнячастини
грн8,20 Розрахункова 2 350,00

777.

2
lM2 Алеi пам'ятi захисникiв J8,2l

уо

грн
грн

о/о

х
х
х

з б00,00 3 600,00
8-22

8.1 итома якi
8.i.l а
8.2 bHtlx

яка8,з
8,4
8.5

l о.оо

l 99 9з8.з I

I00 l--- ют-----]
I00 l

I00
43
I0
0

l 00

8,6 якi
8.7 якI
8.8
8,9 техн i ки

8. l0 якl
8.10.1
8.1l
8. 12 lг
8, lз итома
8. I4
8. l5
8, lб

8. l7 частини пр. Трубникiв, до площi, що потребус
вага площi, яка запланована до ка:lпiтального рмонry бульварноi

о/о

о/о

8.|8 х

х
х

х
х
х

20

0

0

25

0
0
0

25

20

89
l00

итома вага площi Алеi пам'ятi захисникiв що заплано8ана до до
Пl

8 |q lt % х
х

0 l00
0

l00в зs20 Т ка кlлькостl що заплановано прилбати в з
% х9 276 0 2763абезпечення фун громадських вбиралень

эть чсl,анови

грн

розDахчнкова



|2 0 l2ол rll 3BiTHicTb установи9-1 ll
l 0 l2од |lI Звiтнiсть усmнови9l

ly
бJ JJJ.JJ83 333,33 0грrr,/рiк il розрахункова9,1

lI,

l0l 0 l00х
9.1

KepiBHllK установи головного розпорядltика
бюд;кетн и х коштi в/засту п н l| к Kepi вн l| ка уста нови
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Управлiння економiки. фiнаlrсiв та мiського бюлжету Нiкопольськоi мiськоI рали
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заступнвк керiввика мiсцевого фiнансового
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