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ЗЛТВЕРД2КЕНО
Нrпз Мйimрm фiнrпсЬ YKprirrп
26 ерпшr 20t4 року Jfi &}6

ý рслrкчii шrкезу Мiнireрсrш фiш.нсЬ Укрliшц Еiл 29 грулнr 201Е року Лl 12{D)

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчшй документ
управлiння благочgгоою. iнфпаgтDуlffyDи та комчнального
господаDства нiкопольськот MicbKoT Dади
(...щ ffiFщrв йffihЕq)

накат вlд_ф:_ЩlЖQЛ} ?7

пАспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюдrсету на 2020 piK

1. l200000 та НiкопольськоI MicbKoI 19
(код за

26136719

ня
ПОJIОВНОГО

2. 1210000 Уп та
(иймсtlуffi вЬовiдлшюго вкошru)

нiкопольськот мiськоi
(код за е!РПО)

04207100000
(кпквк мБ)

3.1218340 8340 0540 за цUIьових
(кпквк мБ) (ктIквкмБ) (шforelryш бюцаюi rроrршн)

(код бюджету)

4. (ьягбюлtоgппt прЕ!н.ч.яrбюдх.твrt rспг!ув.fiь-6,]щýJOд!дгрпвGньу mму ч сrti ýшьпого фопду -О!Оцпьсяь Tr спсцirльяоm фовлу бlбЭgQ,l00 ЦЯ"ПЬ

5. пип! дI. .пm!sпня бюд*поl проа.мs: кояб.t}цi, уцоiш; БюдЕппй кодеrc yxpriвt; Зfltоя yt96ilш 'Про MictФ!€ сrмовряДtТДШ ' 
УЦаiЯi'; ЗФФВ УЦаiВЯ dlpo

осsовfii за.адх (dрсr€гiю) дерlФвоi еlоl,оя*т ,юль* ч,рляt{ ;! пФiод до 2020 роý) вiд 2l r?удяi 2010 року Х! 2Els-vl (зi змilшt m дрповв€lолш), ПОСmНОВа K{ircry

мысгрь уйни KIrp зmйщеняя лт€лirу вrдь дiшыiосг! що BeloKrrв до прпрдфюроввп ]фдiD вiд u.09.1996 рку л,l l47 (зi змiяамх та дрповя€lОt'Мt); НДаt MiBicIElcBa

бi*.;" v,qb* 
"и 

io.09.zoiu к zsз t i ""i*,,.I 
ЙЬ мiпiсrcрсrrафiЕstlсiв irрбfu,26 c€pttш 2014 fis 83б'То дряri пмяi зппрs.д.€х{ш прогромно, цiлювОm ВеЮry

Ь"о""* .i *-,* 
"l"црвк 

бюд*етir, (зi змЙми} рiшояя Ьшьсьюi MiciKoT ради пр щвтдrешr MicblФ прrрамrr 'Ешогiя 20lE-2022" 
'iД 

22,12,2017 РОКУ ]@+,29М (Зi

змiвамп); рiшш нiюполь.ькоi Micbxoт р€дti вй 20.12.2019 ]Ф ?G57чц ,про бюдет йiсгs нiюполь на 2020 Pitc (зi змiшt).

на яких

7. Мета бюдrкетноlпрограми - покDдшення cTaHY прriDодоохоDонного сеDедопша

8.

полlтикиN з/п
Формувшlня безпечних умов житг€дiяльноgгi Jподей, заfu печення терrюрiЙ прирдно-зzlповiдного фондi, визначення

та iнше

екологiчноi fuпеки, вiдновленrш та стк)ренЕя

ЗавданняЛi з/п

l MlcTaта екологlчною gга}rунzюадхень. санiтарногобагаторiчних Покращенняпридбаяня

2 виконання проектних робiт з покращення стшry природоохоронною середовища

9. Напрямки викорпстання бюдх(етних коштiв:



Усьогоспецiальвпй фондЗrгальлий фондНапрямки ввкорястsння бюдrкетн х коштiв
54зl

l 000 000.00l 000 000,000,00Прйдбанм багЕюрiчних зелсних HacaJDKeHlrb, висадка 1а утрим,lяня зеJIених

пасащкень

lз0 000.00lз0 000,000,00Проекr на рекопсгрукцiю каяа.,IiздtiйнФ( очиснкх споруд по вул Херсонська

5j?, м НiкопоJя, Дпiпропегрвськоi областi, у тому чйслi експергиза2

l96 з00,00l96 з00,000,00
впровалхенвя lтуяiчипzцьвоi авюмmизоваяоi сиgг€мrl екологiчвог0

"oni-pnn.y "..rу -мосtфрноrо повiтря яа тýрrюрiТ м, Нiкополь (у тому

числi перерахувок проекгпо - коцгюрисноi доý.меЕгдtii)
з

200 000,00200 000,000,00мя ефекгивносгiпlдтв€рдя<еннявипрбуваrьПРМИСJIОВИХГlрв€дення
Нiкополямихочисн каяалiзацiйнихочистки в4

540 000,00540 000,00
5

капiтальний таремовтдокумеятацiiКОШЮРИСЕОТпроектноРозробка
в вулицьсиловоlмасивlв,китлових pмoHlвlдзaLхист ерзlliнжеЕерний

Корлепко,р Декабрисriв,Бакiнська,lrбн4 Рижикова_HecrepoBa,
числlнiкополi"вкlльш знаменсью{й томууний,lпрвськцДн пров.

l 700 000,00t 700 000,000,00
каrriта,льний рмовт m iФкеЕерний за,,tисг житлових масивiв вiд спловоi

ерозii в раЙояi вуличь HecrepoBa, Рибнз, Ри]кикова Бакiпська, Декбрисriв,
iорленко, ,Цнiпр"ськз, пров. Шкiльний, Знаменський в м, Нiкополi

6

2 500 000,002 500 000.000,00
7 Всгмовлення радiальною вiдсгiйника

300 000,00з00 000.000,00придбаяня обладваяtlя ди реконсФуцiт очисних каяаJIъацiйнкх споруд м,

нiкополя8

6 566 300,006 566 300,000,00ycbofo

l0. ПepcJtiK реriошальtlпх цiльових програм, якi вrrконуються у скпflдi бюджетяоТ програми

l1. Рвультдтивнi покяt икя бюдхФтшоТ прогрдмl|:

УсьогоспецiальЕий
фо,дЗsгrльнrrfi фондНаймеrrувапяя мiсцевоТ/ регiопsльпоl прогрrмш

43l
6 56665663

"Екологй 20l8-2022"п 6 566 зш,006 566 з00,000,00Усього

Усьогоспецiмьlrхй фоЕдЗдгальrrвй фондДr(ерело iвформsцПОдиппця BrrMipyпок{зникпЛi з/п
76543l

l 000 000,00l 000 000,000прrrдбдння бsгяторiчяих зеленвх яасад'кеllltь, ввсддка та ),тримяяня
зеJ!евих пасадженьl

ЛЪ з/п

0,00



56з56з0звlтнlсть екологllшткiлькiсгь саджанцiв яеобхiдцо

56з5630еколог1lзвlтItlстьlltтщо зплановalнокiлькiсlь саджавцiв

|17,| ,l,|
0одною саджalнLчlна

l00100хуоПrfгома вага саджаацiв, якi плм}Tосгься придбаги до яеобхйяоi кйькосгii

саджaшцlв

l30 000,00130 000,000
2

проекl пs рекоrrструкцiю кдваJtiзацifiнrх очrrсяпх споруд по вул

Херсояська 557, м Нiкополя, Дпiпропстровськоi областi, у тому чrrслi

екс

ll0€кологllзвlтнlстьшткiлькiсгь що щодо яких веобхiдно вигоrовити

l10звlтнlqгь в екологllкiлькigгь що пlодо яких заплановано виготовlfги

l lз0 000,000
варгlсть експертизи одного проекry

I

100l000хуопиюма ваm проектiв, щодо яких зalплановalпо виromвити експергизу до

неоохlдвоl кlлькостl

196 300,00l96 з00,000
J

Впровsлкенвя мупiцппальноiявтомати!ованоI свстемй екологiчвого

мопiторинry стану lтмосфершого повiтря нs терйторii м, HiкoпoJtb (у

тому чпслi перерsхунок проектЕо - кош,торисноi доl.тментsцD

звiтнiсгь вiддiлу екологiТшт
Кiлькiсгь ПКД па впrювадженtul мунiципальноi атоматизовапоi сItсиIЕми

екологiчного мояiторинry сгаrу аmмоферяого повiтря, що необхiдно

0звiтнiсгь вiддiлу екологiilпт
кiлькiсгь Пк,щ на впровалr<ення мунiчипzцьнот mомmизовaчlоi сисrтеми

екологiчяогtt моЕimривry сгаяу агомоферною повiтря, що з:чlлановмо

пер€ра,хуваги

l96 з00,00196 з00,000звiтнiсгь вiддi"ту екологiТгрflваргiсгь перрахуяr<у Пк,щ на впровалхенвя мунiципальноi аmматшовавот

сисrIЕми екологiчною монiторинry сm$у аюмоферноm повiтря

l00l000хпrrюма ваm проскгiв, що зatлланов{tllо псрера,tувати до необхiдноi кiлькосгi

200 000,00200 000,000
4

Проведення промпсJових випробувапь для пцтверд,.(епяя

ефекrи Bпoc't i реагентноI очистки в умоваI очпсних канмitsцiйнпх
споруд nr. Нiкополя

еrьекги внсtgгi

0

шт

lз0 000,00розDaLх}яковагрн

ll0

ll

I

т



0звiтнiсгь вiддiлу екологijшткiлькiсгь вирпобуваяь, що необхйно провести для пiдrвердкенltя

очистки в умовzж очисних канаJIiздIiйвих

0звiтнiсгь вiллiлу екологiiштзаппмовано пrдтвердженнядJlяцокiлькiсть првестивирпобувмь,
дканалiзшliйвихочисЕих спорувочистки умова,\реаI€нтноlеФ(тиввосгi

ефекmuвносtпi
200 000,00200 000,000розрахунковаФнваргiсгь првелення випрбуваrrня для пiдгверджеввя фекгивносгi

реш€втноi очпсткIl

l00l000хуопитома вага випробувaшь, що заIцановаtlо провесги до необхiдцоi кйькосгi

540 000,00540 000,00

чrlа.rl екс

житлових

Двi

ll кsпiтальвййисноl ц рсмопткоштока документарроектяоРозроб
вllеoBolBlBмасrl сил роз рдйовцltlжен захйстта ерний

кlясБд cTlB,РижпкоРвб ВД, Дскабршицьвул Нестерова,
ко i"олкись ви Hiз ail€HKUIbHuIко Kl, ров.ровсьролен

5

ll0екологllзвlтttlстьшткiлькiсгь ПКЛ що необхИЕо

ll0звrтItlсть вцдrлу екологпшткйькiсгь ПКf, якi змлавоваllо виютовиITt

540 000,00540 000,000
середня варгiсгь одного ПКД

I

l000хуопитома ваm Пкд, якi плаfiуегься розробlrпi до кйькосгi ПКЛ, якi

яеобхi.uно розробити

r 700 000,00l 700 000,000
КапiтаJtьний ремовт тa iвrснерший захпст ,китловпх маспвiв вИ

сrrловоlсро3ii в pдfiotri вулячь Нссгеровд, Рвбfi', PrrrmкoBa, Бакiнськд,

декsбрrrстiв, Короленкоrднiпровськд, пров. Шкiльпrrй, Зяамеtlськпfi в

м. Нiкополi

6

200020000звiтнiсгь вiллi,ту екологiiПрогяжrriqгь ,кrглових мaюивiв, на яких яеобхiдно првед€ння капiтального

m

55550звiтнiсгь вiддiлу екологiiпротяжвiсгь жI{гловrх масивiв, на яких заrшatноваIlо прведепвя

капiтальною ремонту та iнrФнерного за,чисry

зl 000,00зl 000,00рзра,tунковагрноерлня варгiсгь прведеlлlя капiтulльною ремоЕry та iнженерноm захисту

на lM хитловою масиву

I

l

l1

0

l00

0



з 3х 0
ппmма ваm пр,гяжt осгi ,(иглових масивiв, яа яких затlлаповаяо
проведення калiтальrrого р€мокry m iяrенерного захисгу до пеобхiдноТ
кЬькосгi

2 500 000,000 2 500 0ш,001 Вставов.пеппя рддi&пьяого вИсгiliяикr

1 lITкiлькiсгь ралiальних вiдсгiйникiв, що необхiдяо всгаяовmи

проdуюпу

l0шт звlтпlсть вlддцу еколопlкiлькiсгь радiмьних вiдсгiйникiв, цо заrшшlоваяо встановити

2 500 000,00 2 500 000,00рзрмункова 0сердня вадiсгь всгаяовJlеяЕя l радiаJ!ьного вiдсгiЙника

l00х 0питома ваm радiмьнrо< вЙсгiЙникiв, що залла.llокlно встановити

з00 000,000 300 000,008
Придбапвя обладнsппя дJT я рсконсrрукцiiочисних кап&T iздцiйниt
споруд м. Нiкополя

0 lшт звlтнlсть вlддl,пу екологпкйькigгь одиниць обладваrпя дя реконФрукцii очиснrх кшrалiзацiйшrх
спорул що яюбхiдяо прилбаги

1 !0шткйькiсгь одиниць обладваяня дrrя рекояФр},хцiТ очиснrr( мIrалiзацiйню(
спорул що здtлаrоsаяо придбаги

ефекlпuвноспi

300 000,00 з00 000,00розрaLtункова 0гря
серлня вартiсгь l обладнаявя дlя рековсгрукцiТ очисних мн&лiзацiЙцrо(
споруд

l00 l00хпtrюма ваm кЙькiсгь одиниць Йладвацtlя, що здцаЕовацо прцдбати до
необхiдцоi кйькосгi

Керiвник устакови головного розпоряднпка
бюджетних коштiв/зsступник KepiBHиKa установп

ПОГОДЖЕНО:

Управл

кер
за

iки, фiнансiв та мiського бюджету НiкопольськоТ MicbKol ради

нсового оргrву /
вого фiнансового

юм

о о.М. Давшдко

звlтнrg[ъ вlддшч екологll 0

l

грн

l00о/о

l

звlтнtсть вlлцчrу скологll

п
0

чо
ý

с

В.О. Зiнченко


