
1ЛТВЕРДЖЕНО
Ha*ar Mirlc.pcBr фiнавсiв Украiшн

i:;:Hfiri:li#f;,,x',.'i.un","" *,"""ciB },Kpai.ш вiл 29 грулня 2018 рока Nr 1209)

ЗЛТВЕРДЖЕНО
[Iаказ / розпорядчl|rl докумеltт

плспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

2бlзб7l9
tt та наль,ного Нiкопол bcbKol MicbKoi

. 1200000 у iння
(найменування головного 26lзб7l9

мБ)
ктчрll та комчнального одарства н iкопольськоl мiськоi (код за еДРПОУ)госп

1 l2l0000 упDавлiнllя

за

l00000(наймснування вiдповйшьного виконавш) 04207
(кпквк мБ)

заходtr за нок цiльових (код бюджету)

3. l2l8340 8340 0540 п
( найменуваtr бюджтноi прогршк) та спецiального фонлу б 566 300,00 грrrвень,

(кпквк мБ) (ктпквк мБ) (кФквк)
х асlrгнувань - б 566 300,00 грrrвень, у ToMv числi загалыlоrо фоплу - ЩQЩгрllвень

.{. обсяr бюджетних прtrзначень/бюдiкетlll|
Украiни; Бюджgгний Кодекс Украiни; Закон Украiни "Пр MicueBe самоврядування в YKpaiHi"; Закон Украiни <Про

ocHoBHi засади (gгратегiю ) лержавноi екологiчноi полiтики Украiни на перiод до 2020 року> вiд 2l грулня 20l0poKyN 28l8-VI (зi змiнами та доповненнями), Посганова Кабiнеry

5. lliдставlt для Bllкoll аlrня бюд;кетltоi lrpoгpairttl : Консгиryuiя

MirricTpiB Украiни <Про затвердження перелlку видiв дiяльносr,i. шо llалежать до природоохорон них за)(одl в> вiд l7.09-1996 року J',i9l l47 (зi змiнами та доповненнями); Наказ Мiнiсгерсгва

(lirlaнciB Украiни вiл io.os.zotT Nn тsз (зi змiнами); Наказ Мirriстерсгва Украiни 26 серпня 2014 Nl 8зб "по деякi питання запровадження програмно - цiльового меголу

та виконання мiсцевих бюджgгiв" (зi змiнами); рiшення Нiкопольськот MicbKoi ра.пи про затвердження MicbKo програми "Екологiя 20 l8_2022" вiл,22. 't2.2011 року Ns44,29Л/I (зi
фiнансiв

змiнами); Рiшення Нiкопольськоi MicbKoT рали вiд 20.12.20 l9 N9 70-57/VlI "Про бю,пжет мtсга Нiкополь на 2020 piк" (зi змiнами),
складання

6.

7. NleTa бюд:ttетноТ програNlll -

8. п

9. Ilапрямки викоршстання бюджетних коштiв: Усього
спецiальнrrй фондЗагальний фонл 5коштlвхбюджетнстаннявикор

3ЛЪ з/п
2

l
l 000 000,00

l 000 000,00
0,00

Фидбання багаторiчних зелених висадка та уфимання зелених

насаджень

насадженнь,

N з/п

наченнявизфондутериторiйта створенняRлеttt{явiднобезпеки,чноlекологi,забезпеченняюдеи,лжиттсдiяльноgгtумовбезпечнихФормування
iншета

Ns з/п
мiсга-gганута екологiчногосанiтарногонасаджень.чнихбагаторi,забезпеченняl

з
забезпечення виконання2

вiц_ц,.LеLол! "{^наказ

l

Ilапрямкtl



УсьогоСпецiальний фондЗагальний фондДлерело iнформачii
1Одшниця вимiрУ

6
4

показники
ЛЬ з/п

l 000 000,00l 000 000,00

56з
П рrrдбанпя багаторiчнltх зелених насаджеllнь, вalсадка та утримання

зелеllих насаджень

l30 000,00lз0 000,000.00а реконструкцiю каналiзацiйних очисних спор_уj

кополя, Щнiпропегровськоi областi, у тому числl

,лпо ву
llIIроект експертиза

HiIl,7
55

2
200 000,00

200 000,000,00ефекгивносгtдля iдтвердженняьвипробуванlI промисловихроведеllня l1
_,

540 000,00
540 000,000,00

таремонткапiтальнийдокументаuiiкошторисноiпроектноРозробка
в Hi вчлицьрайосиловоi ерозirвlдмасивiвловихжит.з&хистииiнженерн Короленко,Декабриgгiв,Бакi нська_коРижи ваРибна'Нссrеров4 числlтомуНiкополi"м.в узнаменськийШкiльний,пров.IlpoBcbKa,!rri

4

l 056 000.00
l 056 000.000,00

ерозiТ

силовоiвlдмасивiвjlовихжи,Iзахистиита iнженерн,нии ремонтКапiталь .t\екабристiв,Бакiнська_РижиковцРибна_в Несгеров4вчлицьраионl кополlI{iв м.знаменський,нии.Шкiльпров.!,нiпровськцКороленко,
)

2 500 000,00
2 500 000,000,00

ика на каналlзацlиних

iкополь, !,нiпрпсгровська
вlдстlинрадiальноговс:таtlовлен первинного

lIм.5 5,7наихисн да,\ вул.Херсонськцоч спору,6

700 300,00
700 300,000,00

л

щотакою,заN{ lниl]яобладнан длятехнологiчногонасосIlогоп ридбання канаliзацiйнихна комун€lльнихможливоgгiтехнlчнlcBolистаJIовикор по"г'оловна'кнснаобладнаннасосногосистемж (прилбання
,7

з00 000,00
з00 000,000,00об'скгiвихвод}lишеннядля розчобладнаttнятехнологiчногоПрилбання

55 7)Херсонськапо вул.(кос8
l40 000,00

l40 000,000,00

6
6

м.канltл lзацll узливовоiмережlлотковоiвiдкритоilтальнииКап ремонт та експертизадокументачiiкошторисноiч.т проекгноlкополltl рзробкау9

у

Усьогоспецiальнtrt"t
фондЗагальниir фоttл

43
наilменуванlrя мiсцевоi7 регiонал ьнот п рограми

2
6 5666
6 5бб 300,006 566 300,000,00z0

l0. Перелiк реriопальшlrх цiльовItх програм, якi впкоlrуються у складi бюджетноi програми

l 1. Результатrrвшi показники бюджетноТ програми:

0

l



зпланоl]аIlо п шт звlтнlсть вlддlлч екологll 0 56з 56з

грн DозDахчнкова 0 l ,776,20
1,7,16,20

питома вага саджанцiв, якi плануюсгься прилбати до необхiднот кiлькоgгiт

саджанцiв
о//о х 0 l00 l00

2

Проеlсг на рекоllструкцiю каналiзацiГtних очисних спор},д по вул
Херсонська 557, м Нiкополя, ffнiпропетровськоТ областi, у тому чшслi

експертшза

0 l30 000,00 130 000,00

кiлькiсrь яких виготовити IlIT звiтнiсть вiддiлу екологiТ 0 l l

пооdvкmч
яких запланоRано в шт ]вrгнlсть вlдлlлу екологll 0 l l

Середня вартiсгь одного грн розржункова 0 l30 000,00 lз0 000,00

питома вага проекгiв, щодо яких заплановано виготовити експертизу до
кlлькостl

о//о х 0 l00 l00

]
П ровелен ня п ромисло Brrx Brr п робу ван ь для п iлтверлжен ня

ефективностi реагсптllоi очисткr| в умовах очllсних каналiзацiйних
споруд м. Нiкополя

0 200 000.00 200 000,00

заmраm

Кiлькigгь вирпобувань, що необхiдно провести для пiлтверлження

ефекгивносгi реагентноТ очистки в yMoBzLx оч исних кана,riзацiйних споруд
шт звlтнlсть вlддlлу екологll 0

Кiлькiсгь вирпобувань, що зzшлановано провести для пiлтверлження

ефекгивносгi очистки в yMoBEDl очисltих каналiзацiйних споруд
шт звlтнlсть вlшIrлч екологll 0 l

Вартiсгь проведення випробування для пiдтверлження ефекгивносгi

реагентноi очисгки
грн розрaLхункова 0 200 000.00 200 000,00

питома вага випробувань, що запл€lновано провести до необхiдноi кiлькоgгi о/о х 0 l00 l00

,l

Розробка проектно - кошторllсноТ документацii "Капiтальнrrй ремонт
iнженершиit 1ахист житлових MacrrBiB вiд силовоТ ерозГi в районi

вулиць Нестерова, Рlrбна, Рttжикова, Бакiнська, Декабристiв,
Короленко, [шiпровська, пров. Шкiльшиit, Зшаменський в м. Нiкополi",

числl

0 540 000.00 540 000,00

кiлькiсть ПКД, що ltеобхiдно розробити шт звlтнlсть вlддlлу екологll 0 l l

кiлькiсть ПКД, якi заплановано виготовити шт звlтнlсть вlддlлу екологll 0 l l

|якосmi

lro-no-

lефекmuвносmi

|якосmi

lппоdvкmч

|якосmi

l nnn)r,u-,



ефекmчвносmi

середня вартigгь одного Пкд гр1.I розра\ункова 0 540 000,00 540 000,00

якосml

пито1\lа вага ПКД, якi планусться розробити до кiлькоgгi ПКД, якi
необхiдно розробити

/о х 0 l00 l00

5

Капiт,а.пьllиfi peDtoHT та iнжеltерний захист ?кllтловllх масивiв вiд
силовоТ ероriТ в paГlolli вулпць l{ecTepoBa, Рlrбltа, Рижrrкова, Бакiнська,
!,екабрlrсr,iв, Королен ко, ilпiп ровська, пров. lll кiльний, Знамешський в

м. [liкополi

0 l 056 000,00 l 056 000,00

заmроm
Протяжнiсгь житлових масивiв, на яких необхiдно проведення капiтального
peNloнTy та iнженерного захиgry

м звiтн igгь вi.rvriлу екологiТ 0 2000 2000

пооdvкmч
Протяжнiсть житлових масивiв, на яких заплановано проведення

кап iтал ь н il го ремонту та i нженер ного за.\ исту
N,l звlтнlсть вlшllлч екологll 0 з4 з4

ефекmuвносmi

середня BapTicTb проведення капiтального peмol{Ty та iнженерного за\исry
наlмжитловогомасиву

грн розра\уtlкова 0 з l 000,00 зl 000,00

якосmi
питома вага протяжноqгi житлових масивiв, на яких заплановано

проведенlIя капiтмьного ремонту та iнженерного зtlхисту до необхiдноi
кiлькостi

о//о х 0 2 2

6

Встаllов.ltеншя первиllliого радiального вiдсr,iГtllltка на каналiзацiйних
очtlснl|х сrtорудах на вул.Херсонська,557, м. Нiкополь,
ff н iп роlrс,гровська обл.(одержувач НКГВКГ)

0 2 500 000,00 2 500 000,00

запраm
ki пькiс-ть па пiальних Bi лстi йникiв_ шо необхiлно встановити IlIT звlтнlgгь вlлдlлч екологll 0 l l

пооdvкmt,
кiл ькigгь радiальних вiдgгi йни ki в, що зztплановано встановити шт звlтнlсть вlддlлу екологll 0 l l

ефекmuвносmi
середня вартiсгь встановлення l радiмьного вiдgгiЙника грн розрахункова 0 2 500 000,00 2 500 000,00

якосmi

питома вага ралiальних вiдgгiйникiв, що зzlплановано встановити о//о х 0 l00 l00

7

Прилбанtrя насосного i технологiчного обладнання для }aMiHll такого,
шо ви корliстало своТ техн iч ll i моlспrr BocTi на комунал ьн их
каltалiзацiйних системах (прилбання насосного обладнання на КНС
"Головltа" по вчл.хеDсонська. 300)

0 700 300,00 700 300,00

запраm
кiлькiсть одиниць насосного i технологiчного обладнання, що необхiдно
ппипбати

шт звlтнlсть вlдlllлч екологll 0 l l

ппоr)vкmч
кiлькigгь одиниць насосного i технологiчного обладнання, що заплановано

пDидбати
шт звlтнlсть вlддlлч екологll 0 l l



ефекmuвносmi

0середня BapTicTb одиницi насосного i технологiчного обладнання грlr розрах},l l кова 700 з00,00 700 з00.00

якосmi

о/о х 0 l00 l00питома вага кiлькосгi одиниць насосного i технологiчного обладнання, шо
заплановано придбати, що заплановано придбати до необхiдноi кiлькосгi

0 300 000,008
Прltлбання техltологiчного обладнання для розчllшення водних
об'сктiв (КОС по вул. Херсонська 557)

J00 000.00

заmраm
0кiлькiсгь о.Ilи н и ць технологiчного обладнання, що необхiдно придбати шт звiтнiсть вiллiлу екологiТ l l

проdукmу

шт звlтнlсть вlддlлу екологtl 0 l Iкiлькigгь одиниць технологiчного обладнання, шо заплановано придбати

ефекmuвносmi
DозDа\чнкова 0 з00 000.00 з00 000.00середня вартigгь одиницi технологiчного обладнання грн

якосml

уо х 0 l00 l00п итома вага кiл ькоgгi одиницьтехнологiчного обладнання, що заплановано
придбати. lцо заплаltовано придбати до необхiдноi кiлькостi

0 l40 000,00 l40 000,009

Капiталыllrl"t pe}toнT вiдкрlлтоТ лотковоТ мережi зливовоТ каналiзацii у
м. lIiKoпo",li, у т.ч. розробка проектно - кошторшсlrоiдокументацiТта
експертalза
заmраm
кiлькigгь ПКД. urо необхiдно розробити шт звlтнlсть вlддlлу екологlt 0 l l

пооdvкmч
звlтнlсть вlддlлу екологll 0 l lкiлькiсть ПКД, якi заплановано виготовити шт

ефекmuвносmi |l'i,
0 l40 000.00середня вартiсгь олного ПК.Щ грн lllll розра\ункова l 40 000.00

якосmi llllll

0 l00питома вага ПКД. якi планусгься рзробити до кiлькоgгi ПКД, якi
необхiдно розробити

%
шl

х |00

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетн tl х коштiв/заступ ни к KepiBH и ка установи

ПОГОДЖЕНО:
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