
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Управління благоустрою, інфраструктури та комунального 
господарства Нікопольської міської ради 

(инПменувнішя годинною розпорядника коштів місцевого бюджету) 

наказ від 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

1. 1200000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради 26136719 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. 1210000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради 

(код за ЄДРПОУ) 

26136719 
(КПКВК МБ) 

3. 1218340 8340 

(найменування відповідального виконавця) 

0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

(код за ЄДРПОУ) 

04207100000 
(КПКВК МБ) (КТПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) (КОД бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 593 126,34 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду 3 593 126,34 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України «Про 
основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року № 2818-VI (зі змінами та доповненнями), Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17.09.1996 року №1147 (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства 
фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 "По деякі питання запровадження програмно - цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради про затвердження місько програми "Екологія 2018-2022" від 22.12.2017 року №44-29Л/І (зі 
змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 23.12.2020 № 67-2/\ШІ "Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади 2021 рік" (зі змінами). 

6. 
N з/п 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 
Ціль державної політики 

Формування безпечних умов життєдіяльності людей, забезпечення екологічної безпеки, відновлення та створення територій природно-заповідного фонду, визначення 
охоронних територій та інше 

7. Мета бюджетної програми - покращення стану природоохоронного середоища 

8. Завдання бюджетної програми 
№ з/п Завдання 

1 Забезпечення придбання багаторічних насаджень. Покращення санітарного та екологічного стану міста. 

2 Забезпечення виконання проектних робіт з покращення стану природоохоронного середовища 

9. Напрямки використання бюджетних коштів: 

№ з/п Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 



1 
Заходи з озеленення міста Нікополя (придбання багаторічних зелених 
насаджень, висадка та утримання зелених насаджень) 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

2 
Проект на реконструкцію каналізаційних очисних споруд по вул Херсонська 
557, м Нікополя, Дніпропетровської області, у тому числі експертиза 0,00 150 000,00 150 000,00 

3 
Капітальний ремонт відкритої лоткової мережі та очисних споруд зливової 
каналізації у м. Нікополі, у т.ч. розробка проектно - кошторисної 
документації та експертиза 

0,00 140 000,00 140 000,00 

4 
Придбання обладнання, машин та механізмів для збору, транспортування, 
складування побутових відходів та відходів деревини на території міста 
Нікополя 

0,00 2 303 126,34 2 303 126,34 

Усього 0,00 3 593 126,34 3 593 126,34 

10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 

Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний 
фонд Усього 

1 2 3 4 

Програма "Екологія 2018-2022" 0,00 3 593 126,34 3 593 126,34 
Усього 0,00 3 593 126,34 3 593 126,34 

11. Результативні показники бюджетної програми: 

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Заходи з озеленення міста Нікополя (придбання багаторічних зелених 
насаджень, висадка та утримання зелених насаджень) 

0 1 000 000,00 1 000 000,00 

затрат 
Кількість саджанців (дерева), що необхідно придбати шт звітність відділу екології 0 560 560 
продукту 
Кількість саджанців (дерева), що зплановано придбати шт звітність відділу екології 0 560 560 
ефективності 
Середні витрати на придбання одного саджанця (дерева) грн розрахункова 0 1 785,71 1 785,71 
якості 
Питома вага саджанців, які плануюється придбати до необхідної кількості!' 
саджанців 

% X 0 100 100 

2 
Проект на реконструкцію каналізаційних очисних споруд по вул 
Херсонська 557, м Нікополя, Дніпропетровської області, у тому числі 
експертиза 

0 150 000,00 150 000,00 

затрат 
Кількість проектів, що щодо яких необхідно виготовити експертизу шт звітність відділу екології 0 1 1 
продукту 
Кількість проектів, що щодо яких заплановано виготовити експертизу шт звітність відділу екології 0 1 1 



ефективності 
Середня вартість експертизи одного проекту грн розрахункова 0 150 000,00 150 000,00 
якості 
питома вага проектів, щодо яких заплановано виготовити експертизу до 
необхідної кількості 

% X 0 100 100 

3 
Капітальний ремонт відкритої лоткової мережі та ОЧИСНИХ споруд 
зливової каналізації у м. Нікополі, у т.ч. розробка проектно -
кошторисної документації та експертиза 

0 140 000,00 140 000,00 

затрат 
кількість ПКД, що необхідно розробити шт звітність відділу екологи 0 1 1 
продукту 
кількість ПКД, які заплановано виготовити шт звітність відділу екології 0 1 1 
ефективності 
середня вартість одного ПКД грн розрахункова 0 140 000,00 140 000,00 
якості 
питома вага ПКД, які планується розробити до кількості ПКД, які 
необхідно розробити 

% X 0 100 100 

4 
Придбання обладнання, машин та механізмів для збору, 
транспортування, складування побутових відходів та відходів деревини 
на території міста Нікополя 

0 2 303 126,34 2 303 126,34 

затрат 
кількість одиниць обладнання, що необхідно придбати шт звітність відділу екології 0 4 1 
продукту 
кількість одиниць обладнання, які заплановано придбати шт звітність відділу екології 0 4 1 
ефективності Г І . 
середня вартість одиниці обладнання грн розрахункова 0 575 781,59 575 781,59 
якості 
питома вага одиниць обладнання, ящо планується закупити до необхідної 
кількості 

% X 0 100 100 

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів/заступник керівника установи 

Ч 
П О Г О Д Ж Е Н О : \ (підпис) 

1 В.О. Зінченко 
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О.М. Давидко 
(підпис)" 


