
ЗЛТВЕРДЖЕНО
HrKar llliHicTepcTBa фiнавсiв Украiни
26 серпшя 20l4 року Л! 836
(у релакчii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Укрriни вiл 29 грулня 20l8 року.Ш, l209)

ЗДТВЕРДЖЕНО
Наказ / ро]порядчий докумеllт
уппакпiншя благочстrrою. iнфпастrrчктчDи та комчнального
господаDства нiкопольськоТ Mict>кoi Dади
(i.lq.rlDiir l[iвr..o р.фslý lФfr tkrФo fu]б)

HaKal вlд /€, //. аа' м /6с
пАспорт

бюджетноi програми мiсцевого бюлжеry на 2020 piK
l. 1200000 влiння блаrо та ьного господа Iliкопольськоi мiськоi 26136719

( найменування голоаного розпорядника)
за

2. l2I0000 у влlння
(кпквк мБ)

3. l2lб040 6040

( найменYвання вtдповiдшьного виконавця)

та налыlого rоспода нiкопольськоi Micbkoi 261367|9

0б20 повязанi з полiпшенням п ]tTHol

(код за еДРПОУ)

04207l00000(КПКВК МБ) (Кl ПКВК МБ) ( ( найменування бюджФноi програми ) (код бюджеry)
4. обсяг бюдreт!,I призп.чепrбюI*qЕпr .спгну!rиь _ t б :156 Ез8.95 грпень, у тому {rФi пфь,оrc Фопду -!дЦ9]дд гр]Фпь т! спецiuьпоф фовду - 267 бб0,00 .рпепь
5. Пiдставlr для аltконаllttя бюд;кстшот програмlr: констиryчiя Укратни; Бюджетнltгt Колекс ykpaiHll: Закон УкраТни "Про мiсuеве самоврядування в УкраiЪi''; Наказ MiHicTepcTBa фiнансiвУкраiЪи вiд 20.09.20l7 М 793 (зi змiнами); Наказ М iHicTepcTBa фiнансiв УкраТни 26 серпня 20I4 N9 8Зб ''По деякl питання запровадження програмно - tliльового методу скJlадання та виконаннямiсцевих бюджетiв" (зi змiнами): Рiшснltя I Iiкопольськот MicbKoT рали вiд 20. l2.20l9 року NIr 62-57 Nll "Про затвердження Програми розвитку благоустрою та iнфраструrсryри м.Нiкополь на 2020-2022 роки"(зi змiнами); Рiшення Нiкопол ьськоТ MicbKoT ради вiд 21.12.2019 Ns 70-57/vll ''Про бюлжет MicTa Нiкопол я на 2020 рiк"(зi змiнами).
6. 1la яких сп Ml|

7. Мета бюд:кетrrоТ програм1r - Jабезпечеllltя насслення п!!Iцq!q ЕQдою нале:rсиоТ яKocTi

N з/п
цiль державнот полiтики

l та якостl

8. Завдаltпя

9. Напрямки впкор}tстання бюджетних коштiв:

.r{i з/п Завдання
l та якостi водопостачаннястану

ЛЬ з/п l{апрялlки викорliстання бюджетш ltx коштiв Загальниl"l фошд Спечiальний фонд Усього
l 2
l

3 4 5

2

Поточний водопостачання
вля д.ltя замiни на ВНС,

капiта,rьний

у,
HacoclB

водопостачання

Iб l89 l78.95 0,00

_,
0,00 l20 800,00 120 800,00

4
0,00 l45 860,00
0,00 I 000,00 l

lб l89 l78,95 267 бб0,00 lб 45б 838,95

lб l89 178,95

l45 860,00



t0. Перелiк регiона;lыlItх цiльовшх програм, якi виконуються у складi бюджетпоi програмlr

l l. Результа,гlt BIt i ll oKa,}lr rl Kll бюджетll оТ п рограм l! :

Hali Mcl l1,Bat t ня пr iсцевоi7 регiональноi програми Загальний фонд Спечiаrrьний фонд Усього
l 2 _) 4

Програма розвитку благtrустрою та iнфраструктури м.Нiкополь на 2020-2022 роки lб l89 l78,95 267 660,00 lб 456 838,95
1б l89 l78.95 267 б60,00 lб 45б 838.95

ЛЪ з/п I loka lllltktl Одишlrця Blrпripy ffжерото iпфорrlацiТ Загальний фонд Спецiальнпli фонд Усього
l 2 3 4 5 б 7
t оточ н ll l, водопостачання lб l89 l78,95 0,00 lб l89 l78,95

icTb волопровiдних мереж, що потреб}.ють ремонту п.м звiтнiсть Кп
"нвувкг"

,75,745
0 ,75 745

проdукmу

Протяжнiсть водопровiдних мереж, ulo загtгIанованi до ремонту п.м
звiтнiсть Кп
"нвувкг" 22 l77 0 22 l7,7

BapTicTb lп.м волпровiлIIих llереж, якi заrrпанованi до ремонry грlr. розрахункова 730.00 0 7з0,00

iдсоток водоllровiдних мсрсж. якi заплановано вiдремонтувати, до тих,
якi потребують ремонту х 29,28 0 29,28

.Щинамiка протяжностi заIulановаl{их .|lo ремонту водопровiдних мереж
порiвняно з попереднiм роком

о//о х l56 0 l56

, Закуп iьлlя запiрноТ apMaTypll для зartiп ll на ВНС,водопровiднпх
мережах 0,00 l20 800,00 l20 800,00

Кiлькiсть арматури, яку потрiбно закупити од звiтнiсть Кп
"нвувкг" 0 6 6

проdукmу

Кiлькiсть арматури, яку заплановано закупити од звiтнiсть Кп
"нвувкг" 0 6 6

Середня Bapтicтb одиницi запiрноТ арматури для замiни на ВНС грн. розрахункова 0 20 lзз,33 20 l33,зз

Вiдсоток запiрноI арматури, яку заrrлановаIiо закупити до потреби о//о х 0 l00 l00
3 Капiталыrий ремонт мерея( водопостачанliя 0,00 l45 8б0,00 l45 8б0,00

Протяжнiсть водопровiдних мереж, що потребують капiтального ремонту п.м 3BiTHicTb КП
"нвувкг" 0 lзl lзl

проdукmу
Протяжнiсть водопровiдних мереж, що запланованi до капiт:rльного
ремонry п.м звiтнiсть Кп

,нвувкг" 0 lзl lзl

Усьогr

7аmраm

ефекпuвносmi

якосlпl

?аmраm

ефекtпuвносmi

flKocml

запраm



ефекmuвносmi

Серелня BapTicTb l п.м водпровiдних мереж, якi запланованi до
капlтального DeMotlTy

l,pH. розрахункова 0,00 l l 13,44 l l 13,44

якосmi
Вiдсоток водопровiдних мереж, якi заплановано вiлремонцвати, до тих,
я Ki потребують капiта,rьного ремонту

о//о х 0,00 l00 l00.00

Прlrлбапня HacociB{ 0,00 l 000,00 l 000,00

заmраm

Кiлькiсть HacociB, якi потрiбно придбати од
звiтнiсть Кп
"нвувкг" 0 J J

проdукпу I
Кiлькiсть HacociB, якi загutановано прилбати одN звiтнiсть Кп

"нвувкг" 0 0 0

llilефекmuвносmi

Серелня BapTicTb l насосу ,р". llll розрахункова 0 l 8 000.00 l8 000.00
якосmi llll

у" llllВiдсоток Hacociв, якi заплановано придбати ло потреби х 0 0 0

l]Керiвник установи головного розпорядника
бюджетн и х коштiв/заступ н и к Kepi вн и ка уста нови

ПОГОДЖЕНО:

Управлiння економiки, фiнансiв та мiського бюлжету НiкопольськоТ Micbкoi

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

1астчп фiнансового

В.О. Зiнченко

о.М. Давидко
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