
l. 1200000 Управлiння бла гоyстрою, iнфраструtсгури та комунального господарства НiкопольськоТ MicbKo[ ради

пАспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicepcTBr фiнансiв Украiнш
26 серпня 20l4 року Jtt 836
(у релrкчiiнаказу MiHicTepcBa фiнrнсiв YKpriHи вiл 29 грулня 2018 рокуЛ: t2(Б))

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
уп]rавлiння благочстDою. iнфDаст]rчкгчrrи та комчнального
господа]rства НiкопольськоТ MicbKoT оади
(я..I.щrri rФьidо р.ощr,ý ýшй *щ fuщ)

llаказ вш /3./0.1аЭ yn /?9

26136719
(кпквк мБ) (наймекуваяня головного розпорядняkа)

(код за еДРПОУ)

2. t2l0000 Управлiння благоyстрою, iнфраструктурtr та комунального господарства НiкопольськоТ MicbKoT ради 26lз6719
(кпквк мБ)

3. 1216040 6040 0б20

(наймекуванкя вiдповйшьного викопавш) (код за еДРПОУ)

повязанt з полlпшенням питноl води 04207 l 00000
(кпквкмБ) (ктпквкмБ) (наймснування бюджтноi програми) (код бюджету)

4. обсrг бод8.п,I прпtв,ч..rJбюдxýпrх ..lпуФпь _ !I]!4].]qФ!qq грш.пь, у тому qпФi I.мьноф фопду _!ДýЕ0,]0!!L00 грпвель m сп.цiшьво.о фопду - 267 б0,00 цtв.не

5. пiдФ.вш дt. sпmиrдпя бкцжпот прогрдмя: консптуцiя УФliниj Бюдмняй Кодеrc yKpaiп; З.коя Уryаi]ня "Про мiсцевс Фовряrlумнм в УФаiяi"; НаФ МiяiсrcрсФ фiшсiв
украigи вiд 20.09.20 u ]s 793 (зi змi!а и); н4s мiяiсrcрсrва фiяансiв Украiяп 26 серпяя 2014 Л9 8З5 'По деякi пи@яя запровалхенм проrтшно - цiлюФФ мф.Dу

2022 роп"(зi змiяам!); Рiше!ня НiюпФюь|Фi Micbюi р.дц вiд 20.12,20|9 Jt! 70-57vll "Про бцдr€г мiсй Вi"ополя ва 2020 рiк"(зi Змiн. И)-

6. ня якllх MoBatla

N з/п I_(iль державноТ полiтики

l та якостl

7. Мета бюд;кстltоi програми - Забезпечеltня llаселсння lllrTlloro водою палежнОi яКОСТi

Л! з/п Завдання

l стану водопровlдних та якостi водопостачання

9. Нап ря пr Klt використан ня бюдяtетни х коштiв:

М з/п НапрямкIr викорпстання бюджетних коштiв Загальний фонл Спецiальний фонд Усього

l 7 J 4 5

l Поточний ремонт мереж водопостачання l4 580 000,00 0,00 l4 580 000,00

2 Закупiвля запiрноi армаryри лля замiни на ВНС,водопро9l4lцё]!ýр9цзх 0,00 l20 800,00 l20 800,00

J Капiтальний ремонт мереж водопостачання 0,00 l45 860,00 l45 860.00

4 Прилбання HacociB 0.00 l 000,00 l 000_00

Усього l 4 580 000,00 267 660,00 14 847 660,00



l0. Перелiк регiональнllх цiльовlrх програм, якi викоlrуються у сlотадi бюджетноi програми

l l. Результатltвнi показники бюджетноi програми:

Найменування мiсцевоi7 регiонатrьноi програми Загальний фонд Спецiмьний фонд Усього

2 J 4

Програма розвитку благоус,трою та iнфраструктури м.Нiкополь на 2020-2022 роки l4 580 000,00 26,7 660,00 l4 847 660,00

Усьоrо l4 580 000.00 267 бб0,00 l4 847 б60.00

ЛЪ з/п показники Одинlлця вимiру {iкерело iнформачii Загальний фонд Спечiальний фонд Усього

l 2 3 1 5 б 7

l Поточний ремонт мерея( водопостачання l4 580 000,00 0,00 14 580 000,00

заmраm

Протяжнiсть водопровiдних мереж, що потребують ремонту п.м
звiтнiсть Кп
"нвувкг"

,l5,145
0

,75,745

проdукmу

Протяжнiсть водопровiдних мереж, що заrrпанованi до ремонту п-м
звiтнiсть Кп
"нвувкг" l9 973 0 19 97з

ефекmuвносmi

Середня BapTicTb lп.м водлровiдних мереж, якi запланованi ло ремонry грн. розрахункова 7з0,00 0 7з0,00

якосml
Вiдсоток водопровiдних мереж, якi заплановано вiдремонтувати, до тих,
якi потребlrоть ремонту

о/ х 26,з7 0 26,з,|

.Щинамiка протяжностi заtlланованих до ремонту водопровiдних мереж
порlвняно з попереднlм роком

о//о х l40 0 l40

) Закупiкпя запiрноТ apMaTyplr для здмiнlл на ВНС,водопровiдних
мережах

0,00 l20 800,00 l20 800,00

заmраm

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

ефекmuвносmi

Середня BapTicTb одиницi запiрноi армаryри дпя замiни на ВНС грн. розрахункова 0 20 l33,3з 20 lзз,зз
якосml

Вiдсоток запiрноi арматури, яку заплановано закупити до по,греби о//о х 0 l00 l00

3 Капiтальний ремонт мереж водопост8чавня 0,00 l45 860,00 145 860,00

заmраm

Протяжнiсть водопровiдних мереж, що потребують капiтального ремонry п.м
звiтнiсть Кп
"нвувкг" 0 lзl lзl

проdукmу
Протяжнiсть водопровiдних мереж, шо запланованi до капiтального

ремонту
п.м

звiтнiсть Кп
"нвувкг" 0 lзl lзl

l



ефекmuвносmi

l l l3,44 l l l3,44розрахункова 0,00грн.Серелня BapTicTb lп.м волпровiлних мереж, якi запланованi до
капiтального ремонry
якосml

l00,000,00 l00о//о хВiдсоток водопровiдних мереж, якi заплановано вiдремонтувати. до тих,

якi потребують капiтального ремонту

l 000,00 I 000,000,00Придбаllпя HacociB4

заmраm

0 з J
звiтнiсть Кп
"нвувкг"одКiлькiсть Hacociв, якi потрiбно придбати

проdукmу

0 0звiтнiсть Кп
"нвувкг" 0од l,,

шКiлькiсть HacociB, якi заrшановано придбати

lцефекпuвносmi
l8 000,00 l8 000,00розрахункова 0.р". \lСерелня BapTicTb l насосу

\лякосmi
00 0%Цt хВiдсоток HacociB, якi загrrrановано придбати до потреби

,н

*о2

о\о. 6t

* *f

.о

ýдо

оYш

Керiвник ycтaHoBtl головного розпорядника
бюджетни х коштi в/засryпн ик керiвника установи
ПОГОДЖЕНО:

Управлiння економiки, фiнансiв та мiського бюджет Нiкопольськоi

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

заступник керiвника мiсцевого фiнhнсового
органу
Дlтl погодхснвя

мл,

В.о. Зiнченко

О.М. Давидко


