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пдспорт
бюд;кетноi програмlr мiсцевого бюджету на 2020 piK

26l367l9[liкопольськоi мiськоi радll2. l2l0000 Управлiння благоустрою,
,|,а KotilvIlaJl ьllого господарства

(наймсц,rання вiдповlЕrьноФ !икона!ш)
(код за еДРПОУ)

00000
(кпквк мБ)

, l2160lз 60 0б20 cll cll ll я

4. Обсяг бюджетнrlх прrrfначень/бюджетнrх асlrгнуваllь -

б.

7. I\ter а бюджеткоТ програмш -

9. Напряrrкш вIrкористання бюджетних коштiв:

алlза tлнllго

2 23.i 730.00

(iод бюджеry)

т roMy числi загального фоtlд1, I 530 800.00

грпвень та спецiального фонлу - 703 930,00 грпвень

Нiкополя на 2020 piK" (зi змiнами).

полiтики
N з/п

l

l пiдтопленньлlквlдalцtя булинкiв.нках,ня навводiв буаибалатоповерховихремонтуПроведен

iзацii каналiзацiйних мереж, полiпшення рботи очисних споруд,Проведення молерн3

.]Yр з/п Напрямкп викорl|стання бюджетншх коштiв

z

Загальншli фонл Спечiальннfi фопл Усього

5
l

l
Поточний ремонт вводiв на багатоповерхових будинках (одерrryвач КП

"нвувкг"
900 000.00 0,00 900 000,00

z
Виконання робiт згiлно з проекгiши ва капiтальний р€монт внlпрiшньо-

квартальноi каналiзачii (в т,ч- виготошення ПКД)
0,00 554 l40,00 554 l40,00

3 Закупiвля запiрноi арматури шя замiнtt на КНС, каналiзачiйних мережм 0,00 | 49 790,00 l49 790,00

4
пiлтримка на оплаry за електричну енергiю для забезпечення

кп "нвуt}кг"
бз0 800.00 0,00 бз0 800,00

2 23,1 730,00

l0. регiональншх цiльовшх програм, якi вшконуються у сшадi бюджетноi програмн
Спецiальний фонд УсьогоЗагuьний фонлнаймекуванля мiсцевоi/ регiонаьноi проФами

з 42l

l. 1200000 УправJIiшня благоустрою, iнфрастрчктури та комунальпого господарства нiкопольськоi MicbKoT радш 26136719

(кпквкмБ)(наймeц'!анняrcroвнompзnopядяика)

1 {



2 2з4 730.00703 930,00l 530 800.00
iнфрасr рупури 2020-2022на1а м.Нtкополь рокиблагоустроюрозвиткуIlрограма

530

l l. Ре]ультатш BHi показншки бюджеl,ноi програми:
УсьогоСпечiальний фонлЗагальний фонлflжерело iнформачiiОлиншчя вимiру

.Цс з/п IIоказники
765132l 70] 9]0.00703 930.000,00

l Капirальний ремонт капалiзачiйних мереж

l57 73ll5,7 
,7зl

0звiтнiсть установип,мПротяжнiсть вн)прiшньо-квартшьно1 каналiзацii, що потребус

з30звlтнlсть чстановиштзам lH ищо потрубусканшiзаuiйнихкiлькiсть мереж,запiрно-i арilаryри

3873870звlтнlсть чgtановип-мвн}трiшньо-квартiлльноi канмiзацii, що заплановано до

капlтаJIьного
3]0звlтн|сть чстановиштзалiрноi арNtаryри кшалiзацiйних мереж, шо зiшлilновано

l 431,89l 43l,890розрахунковагрн,Серелня BapTicTb l п,м, ремонта вн)rгрiшньо-квартальноi каншlзацll, у т.ч.

49 930,0049 9з0,000
BapTicTb олиничi запiрноi арматури

0,25п.)ýхуопитома вага

квартшьноi
робiт згiлно з проектами на капiтальний ремонт внутрiшньо-

каналiзацii, якi заплановано до тих, якi потрiбно виконати

l00,00l00,000х%
Питома вага запiрноi арматури для зыiни на каншiзаuiйних мереж, яку

придбати ло кiлькостi запiрноТ арматури, яку потрiбно

llllll0х
з

шо запланованоканалlзацll,ьо-квартальноiвнlтрiшнgротяжносi

900 000,00900 000,00 0,00ПоточншЙ ремонт вводiВ на багатоповерховшх будинках (олержувач

кп "tlвувкг")

]300330звiтнiсть Кп
одвводiв на багатоповерхових булинкж, якi потребують ремонту

51057звiтнiсть Кл
"нвувкг"од,Гйькiсть вводiв на багатоповерхових булинках, якi залланованi до

l 5 873,00l 5 873,00 0
одиницi вводiвBapTicTb

|70х |1Питома вага вводiв якi заплаяованi ло ремонry ло тих, якi потрбують

78078х
iltз

.Щинамiка кйькоmi вводiв на баmтоповерхових будинка,х, якi залланомнi

630 800,000,шб]0 800,00
кп

Фiнансова пiлтрилrка на оплату ]а оlеffiричн), енергiю,tля
.l

I0lзвiтнiсть Кп Мжт[од
за

Кiлькiсгь комуншьних пiдприсмств, шо потребують пiлrримки ]ця оплати

]0lзвiтнiсть Кп Мжтlод,
зад,rя

Кiлькiсть комунiцьних пiлприсмств, яким зiлшановано налати пiлтримку

Фв-

0

2

грн, розрахункова



630 800,000630 800,00Фн,

l000l00х

надан н я

Серелня пiлтрики олному

запланованоякимкlлькостlBam комуншьних пiдприсмств
якiтих, потрбуютьдоенергiюки оплатч електричнупiл,грин адаtl н я

kepiBHllk усташовll головllого розпорядника
бюджетнrt х коштiв/заступ Hrr к KepiBH l|Ka установu

ПоГоДЖЕIlо:

управлiшня ekotloMikrr, фiнансiв та мiського бюджету [Iiкопол

В.О. Зiшченко

O.i\I. Давпдко

Керiвник мiсцевого фiшансового органу /

засryпшrtк KepiBHltKa мiсцевого фiнансового
оргаllу

м.п.
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