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пАспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюлжету на 2020 piK

ЗЛТВЕРДЖЕНО
llaK{! MiшicтcpcтBr фiшавсiв yKpaiнB

26 ссрпшя 20l4 року Л. t36
(у р.дiкцii ffакr]у МiiliстсрФs, фiкrнсiв Укр.iни вй 29 rрулхя 20lt року Jt l209)

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ / ро]порядчшй документ
уп Dавлittня благочстпою. iнфDастtlчкгчпи та комчнального
господа tlcTBa lliкопольськоi Micbkoi оади
(пщвлнr пlrвdо фйrffi ý.!fu йв'о fulФrl)

n^*^, "io/€. 
//./оl-о xg 1ёS-

26136119l. 1200000 у lння
(кпквк

та ко ного НiкопольськоТ MicbKoT
за(найменування головного розпорядника)

2. l2l0000 Управлiння бла гоустрою, iнфраструктури та ком чнал ыlого господарства НiкопольськоТ MicbKoi ради 2бl36719
(код за 0ДРПОУ)(кпквк мБ)

3. l2l8t l0
(найменувям вiдповцального виконавщ)

8l l0 0320 Заходи iз запобiгання та лiквiдацii надзвичаliних lи та наслlлкlв стихlиного лиха 04207l00000
(кпквк мБ) (ктпквк мБ) 1коквк1' (найменування бюджФноi програмк)

(код бюмету)

a. оftrг бьдж.тнхх прпtн!ч.flr6юджбивI .сrrнуо.фь LццL!2ц0& rр{в.пь, у тому {rФi IгuьпоФ фохду - ?39 to6.00 трякпь Tt (п.шi.!ьяоФ фплУ -l]ДДlШg .РфЕИЬ

5. пiдФlr дjr вхюя.!я, бщясноi проrрrмr; Консrиryцi' yкpaiнn: БюrжФиЛ Код€кс УФаilни: КодЕrc цлвiльною цпсry Уsраiняi Закон Украiяи "Про мiсцеф Фо.ря.ryФя, .
yrpaiпi,,] п(rcФоц кму sи l о,Oз,20l7 f9l]8 'про дdкi п**" ""-pn**..***x сооруд щвirьяоФ Ф,сry'; II.хФ Мi!iФрсп' фiнансi. yxpaiH! вiд 20,09.20l7 

'G 
?9] (Зi

змiн fi); н.х8 мiпiФрФва фiнФсi. у,Ф.i!я 26 фрпю 2о 14 JФ 8зб "по дя*i пийнн, uпровалФяня прогршю - цйьо!оФ хФду сшада{яя m виюнцш riсцсмх бю.u@iв' (зi

змiнши)i вахs MiHiФpФBa роlвитry .ромад D tpфpif, УФdши .iд l 7.О9,2О I9 
'Ф 

2l3 "Пр внФtн, змiн до шу МiнiftрФ р.гiо!шьноф ро3.итtу, фдiвнrцш в жmловG

хомуншьноrc мполаром Ухр!iяя вiд 12,06.2019 ро*у 
'Фl 

]0i] ПосФо.а Кабiн.ry Miяifipi! У!9аilни .iд l l б.рФяя 2020 р, Л9 2l l "Про tдлобi.анн, пошир€ ню на т!ргФрii У*фiни

мФоi рФпiр@рноi iворобл covlD_l9, спрЕин.юiiорон!вiруфм sдRs{оv-2"(зi змiUами)] Рiш.яня нiюпо,l*ьхоi Mi.bxoi радя вiд 20,l2,2019 роху 1ф 62,57lvll 'Пр з8врДrclня
про.рчu" pi"**y оп".у.rlою fi iнфрмрrlсури м,нiх;пФь ;а 2020_2о22 роки"(зi з"iя.ми); рiц.яня нiюmлкькоi Micbxoi р.д, вiд 20,l2 20 t 9 Л9 70-5?ЛЛI 'Пр бм Micй НiюпФ'
н! 2020 рi;"(зi rмi;aми)j рiшення. юЙвчоФ хомilsгу нiюпФьськоi Micbxoi ради lG]22.iд tЗ,05.2020 роrу'Про вяФняi змiя др бФдЕпих приз{ачснь по ФлоlиоNУ ро]пОr']lЯПКУ

бюrDGrнпх ющi. - упралiння блФуýФою, iяфрасФуп)тя п юхувмьноrc шфrЕрсrФ НiюпольсLхоi цiсьюi ради",

Hol ня я ких сп

7. DleTa бюджетноi програми - l . Забезпечення захисту людей вiд можливих наслiдкiв радiацiйною забрулнсння мiсцеsостi. Захист населення вiд iнфкчiйних хвороб

N з/п
l
l здiйснення l иненоiгання на

8.

9. llапряпrки використання бюджетlrих коштiв:

М з/п

l цивiльного за,хисry та вигоmвлення ПКflзабезпечення капiтального
)

М з/п llапрямки викорнстання бюджетних коштiв Загалыlий фонд Спеrriальний фонл Усього

I 7 3 4 5

l
Капiтальний ремонт зtцисноi споруди цивiльного захисту J,Г9 l 5336, у т.ч.

в и готовлен ня ПК.I\ в м. Н i кополi,Щнiпропегровськоi областi
0,00 400 000,00 400 000,00

2
Капiтальний ремонт з:lхисноТ споруди цивiльною з:lхисту N9 l 535 !, у т.ч.

в и гоmвлення П К.Щ в м. Н i копол i .Щнi пропегровсь коТ областi
0,00 999 5 l 4.08 999 5 l 4,08



,')

3 Ilослуги з санiтарtrо-гiгiсtlлtчttоi обробки зупинок громадського тpaHcIlopry l95 806.00 0.00 l 95 806,00

4 l 50 000.00 0,00 l 50 000,00

5
поточний ремонт об'сктiв комунальноi власностi для мiсць обсервацii
(одержувач коштiв КП "МЖТl") l 99 000.00 0,00 l99 000,00

6
Поточний ремонт зrl'tисноi споруди цивiльного з,lхисту по вул. Г.Чоргобиля,
48а

l95 000,00 0,00 l95 000,00

Усього 739 806.00 l399 51,1.08 2 lJ9 320.08

l0. Перелiк peгiotta.llbHtlx цiльовltх програм, якi викопуються у склалi бюджетноi програми

l I. Результативlti показники бюд:кетноi програми:

l l а й пrснування мiсцевоi7 регiональноi п рограм и Загальпий фопл Спечiа.ltыtий фонл Усього

l 7 J 4

Програма ро]витку благоустрою та iнфраструкryри м.Нiкополь на 2020-2022 роки 7з9 806.00 l 399 5l4.08 2 l 39 з20,08

Усього 739 806.00 l J99 5l1.08 2 l39 320.08

Л! з/п lIоказники Олнltичя BHrtipv фкерело iшфорrrачiТ 3агальний фонл Спечiальншй фонд

l 2 3 -t f, б

l
Капir,альпий ремонт захисtlоТ спорудIi цнвiльного захисту Л! l5336, у т.ч
виготовленllя ПКД в м.Нiкополi lrriпропетровськоТ областi грн 0,00 400 000,00

?аmрап

Загальна площа за,,<исноi споруди м2
звiтнiсть вiллiлу Нс та

цзн
0 l 48,80

Площа захисноi спорули, шо потребус капiтального ремонry м2
звiтнigгь вiлаiлу Нс та

цзн
0 65,33

проdукmу

Площа захисноТ споруди, що заплановано до капiт:lльного ремонту м2
звiтнiсгь вiллiлу НС та

цзн
0,00 б5,зз

ефекmuвносmi

Серелня BapTicTb робiт з капiтального ремонту lM2 плоuli грн розрахункова 0,00 6 |22,45

якоспi

Питома вага плошi з:Lхисноi споруди, що запланована до капiтального

ремонту до плошi, шо потребус ремонту
/о розрахункова 0 l00

7 Капiтальний ремонтзахисноТ споруди цивiльного захисту М l5J5l, у т.ч.
ви готов.лен ня П КД в м. Нiкополi !н i пропетровськоТ областi грн 0.00 999 514,08

запраm

Загальна площа захисноi спорули м2
звiтнiсть вiллiлу НС та

цзн
0 200,90

Площа захисноТ спорули, lцо потебу€ капiтального ремонry м2
звiтнiсть вiллiлу НС та

цзн
0 l46,6l

проdукmу

Площа захисноТ споруди, що заIrлановано до капiтlцьного ремонту м2
звiтнiсгь вiллiлу Нс та

цзн
l46,6l l46,6 l

ефекmuвносtпi

Усього

400 000.00

l48,80

65,зз

65 ],1

б 122,45

l00

999 5t4.08

200,90

l46,6l

|По.пl,r" } попередженIlя та лiквiдацiТ надзвичайних сиryацiй

0



Bapтicтb робiт з капiтапьного lM2 плошi грн ро]рахункова 0,00 6 8l7,50 68l7,50

Питома вага плошi захисноТ споруди, що запланована до капiтального

ремонry до плошi, utо ремонry
/о розрахункова l00 l00

Пос.-r1,1,и з сапiтарно-гiгiсничноi обробки зупинок громадського
траllспорту

грll l95 806.00 0,00

запрапl

Кiлькiсть зупинок громадського транспорту, що потребус caHiTapHo-

ичноi обробки
од звiтнiсть установи 200 0,00

ПроО)lкmу

Кiлькiсть зупинок громадського lранспорry, що заплановано до caнlтapнo-
гiгiсttичttоi

од звlтнlсть установи 200 0,00 200,00

Серелня BapTicTb санiтарно-гi гiснич rroi обробки l зупинки громадського
транспорry

грн розрiL\ункова 979,0з 0,00 979,03

Питома вага зупинок громалського 1ранспорry, що заплановано ло caHiTapHo-

гiгiсничноii обробки до необхiдноТ кiлькостi розрzL\ункова l00 l00

4 Пос.llуги з IIоtlсредrкеIlltя га лiквiltаtliТ надзвичайних ситуачiй грн t50 000.00 0.00

заmрап

Кiлькiсть послуг з попереджсння та лiквiдацii надзвичайних сиryачiй, а саме.

ка тiла померлого (або з пiлозрою) вiд "СОVID-l9" до
патlLлогоанатомiчного вiддiлення, шо необхiдно надати

од
звiтнiсть КП "Риryальна

служба"
5l 0,00 5l

Кiлькiсть послуг з попередження та лiквiдацiТ надзвичайних сиryачiй, а саме:

доставка тiла померлого (або з пiлозрою) вiл "COVID_l9" ло

паталогоанатомiчного вiддiлення, що заплановано надати
од

звiтнigгь КП "Риryальна
слlокба"

5l 0,00 5l

ефекmuвносmi

Серелня BapTicTb надання l послуги з попередкення та лiквiдацiТ

надзвичайних сиryачiй
грн розрахункова 2952,00 0,00 2952,00

якосmi

Вiдсоmк послуг з попередrкення та лiквiдацiТ надзвичайних сиryачiй, а саме:

доставка тiла померлого (або з пiдозрою) вiд "COVID-l9" до
паталогоанатомiчного вiддiлення, що заплановано надати до необхiднот

кiлькостi

% розрахункова l00 0 l00

5
поточний ремонт об'скгiв комунальtlот в.пасностi для мiсчь обсервачiт
(вул- Jlапинськд 49) (олержувач коштiв КП "МЖТI")

грн l99 000,00 0,00

заmрап

Кiлькiсть об скгiв комунальноТ власностi для мiсць обсервачii, якi потребують

поmчного ремонту
од звiтнiсть КП МЖТI 0 l

проdукmу

Кiлькiсть об скгiв комунальноi власностi дгtя мiсць обсервачiI, якi

заплановано до поточного ремонry
од звiтнiсть КП МЖТI 0

l95 806,00

200,00

l50 000.00

199 000,00

яKocllli

0

J

якосml

оh 0

пDоdчкlпч

l



J

0,00 l99 000,00грн розрахункова l 99000,00Середня BapTicTb поточного ремонry l об скry комунальноi власностi

якосmi

l00розрахункова l00 0уоПитома вага об t,кгiв комунальноТ власнt,lстi дпя мiсць обсерваuii, якi

заплановано до поточного ремонry до необхiлнот кiлькостi

l95 000,00 0,00грн6
Поточший peýtollт захисноТ споруди цlrвiльного 1ахисту по sул.
Г.Чоргобиля.48а

заmраm

240звlтнlсть установи 240 0м2площа цементно-бетонного покриття, шо необхiдно улаштувати за адресою

вул. Г.Чорнобиля,48а

240,, звiтнiсть установи 240 0м2Площа цементно-бетонного покриття, ulo заплановано улаштувати за адресою

вул. Г. 48а
li

ефекmuвносmi

8 l2,50 0,00 8 l 2,50гр ll l1 / розрахунковаСередня BapTicTb улаштування l шt2 цементно-бетонного покритгя

llякосmi

I00r розрiL\ункова l00 0Питома вара плошi цементно-бетонного покриття, що заплановаво

улаштувати за адресою вул. Г.Чорнобиля, 48а ло необхiдноi кiлькостi м2

(пiдпхс)

l95 000,00

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступник керiвника установи
ПОГОДЖЕНО:
назва мiсцевого фiнансового органу: Управлiння економiки, фiнансiв та мiського

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

заступнl{ фiнансового

bl(ol Mlcbl(ol ради

В.о. Зiнченко

о.М. Давидкоо yl"с ,,' г
.d
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