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пАспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 20l8 piк

1.12(Ю000УпDавлiнняблагоvсгпою.iнфпастрчкгчпитакомунальногогосподапства Нiкопольськоiмiськоiрадн
(КПКВК МБ) (найлrеrlвнм rcловноrc розпорща)

(кпквк мБ) (наймек}мнм вйповЬшноm вжонавщ)

3.12l60l0 0620 Утримання та ефективна експлчатацiя об'сmiв житлово - комчнального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (иайNен}ъанш бюд)i(@оi проrрsми)
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М з/п кпквк кФквк Назва пiлпрграми загальний

фонд

спецiальний

фнд
Разом

l 2 , 4 5 6 7

l l2l60l l 0620 Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового фонду 5 935,6l48l 7 605,8з747 |з 541,,45228

2 l2l60lз 0620 Забезпечення дiяльностi водопрвiдно-каналiзацiйного господарства l740,01097 l 778,з2019 з 518,ззl 16

J l2l60l7 0620 Iнша дiяльнiсть, пов'язана з експлуатачiсю об'еmiв житлово-ком)наJIьного г(юподартва 804,04529 0,00000 804,04529

Усього 8 479,67107 9 384,15766 l7 8б3,8287J

l. ; ::. i., ,,,. !



'8.

Nl з/п кпквк кФк Пiлпрограма/завдання бюджетноi прграми загальний

фонд

спецiальний

фо"д
Разом

l z J 4
5 6 7

l 121б0l l 0620 Експлуатачiя та технiчlrе обшуговування житлового фонду 5 935,6148l 7 605,83747 13 541,45228

]2160l l 0620 Проведення поточного ремонry житлового фонду 520,00000 0,00000 520,00000

l2160ll 0620 ГIоточний р€монт охоронних постiв в ryрпожитках по вул.Першотравнева, 26 50,00000 0,00000 50,00000

12160l l 0620 Поточний рмонт обскiв комунальноi власностi l 50,00000 0,00000 I 50,00000

12160l l 0620 Поточний ремонт окремих житлових будинкiв (посилення цитових) (олержувач коштi в КП 'МЖТt") 956,00000 0,00000 956,00000

12160t l 0620 Аварiйний запас електроматерiалiв (олержувач КП "МЖТl") 200,00000 0,00000 200,00000

l2 l60l l 0620
Послуги з термiнового усунення сиryачiй,якi загркуrоъ безпецi мешканцiв за адресою Трубченка 3 (часткове рзбирання покрiвлi,
закладання BiKoH, дверй, ющо) (одерж}ъач КП 't!DКТГ') 199,00000 0,00000 l99,00000

l2l60l l 0620 Виготовлення технiчноi документацii на житловi булинки (КП "МЖТI") 40,00000 0,00000 40,00000

12 l601 1 0620 Послуга з прведення експертних оцiнок комунального майна (олержувач коштiв КП "fuIЖТI') 40,00000 0,00000 40,00000

l2l60l l 0620
Послуги з надання виписш про пiдтвердкення рсстрацii права власностi без виговлення технiчного паспорry об"скry нер)rхомого майна
(олерхryвач коштiв I(II "NOKTI") l00,00000 0,00000 l00,00000

l21601 l 0620 Послуги з виготовлення технiчних паспортiв обсmiв нерухомого майна (олержувач кошпв КП "IIДKTI") l95,00000 0,00000 1 95,00000

12l60l l 0620 Послуга з приелнанш до електичних мер€ж ryртожитку по вул. Каштанова 45 (олержувач КП 'NDKTI') 165,60000 0,00000 l65,60000

12 l60l 1 0620 Послуги з первинноi iнвентарiзачii (одержувач коштiв КП "tlDKTI") ,l65,00000
0,00000 l65,00000

l2l6011 0620 Поточний ремонт житлового будинку дитячого типу по вул.Кшжа 8 l /22 (одержузач коштiв КП "NDKTI") 150,00000 0,00000 l 50,00000

l21601 1 6020 Поточний ремонт окремих житлових булинкiв оголiвкiв [ВК (олержувач кошiв КП "МЖТI") 400,00000 0,00000 400,00000

l2l601 l 0620 Проведення капiтального ремонry ryрожиткiв (ПК! в наявностi) 0,00000 50,00000 50,00000

l2lб0l l 0620
Фiнансування MicbKoi комплексноi Прграми сприяння ефкmвному рзвитку об'сднань спiввласникiв багатокваршршх булинкiв у MicTi
Нiкополь на 20l6-2020 роки

874,99287 6 667,2з000 7 542,22287

l2l60l l 0620 Фiнансування Прграми сприянш ефекпвному рзвитry багатоквартирних булинкiв у MicTi Нiкополь на 20l 8_2023 рru 900,00000 0,00000 900,00000

l2l60l l 0620
Виготовлення препiв на капiтальний р€монт, оновленш розрахункiв кошторисiв на капiтальний рмонт хитлових булинкiв ОСББ та
прохоJUкенш експертизи преmiв 0,00000 27l,4з640 271,4з640

l2l60ll 0620 Часткове покриmя виц)ат на комунальнi послуги транзитного мiстечка 655,02 l94 0,00000 655,02 1 94

l21б0l l 0620 придбання палива для генератора транзитного мiстечка 25,00000 0,00000 25,00000

l2l60ll 0620 Прилбання бакiв дrя ТIIВ 0,00000 6\7,l7 |07 6|7,l7 |07



l2l60l I 0620 nic(y для дитячих майданчикiв (одержувач коштiв КП "юкТI')
1 50,00000 l 50,00000

1 l2lбOlз 0620 Забезпечеlrня дiяльностi водопровiдньканалiзацiйного господарства 1 740,01097 l 778,320l9 3 518,33l16

l2l601з 0620 Поточний ремонт вводiв на багатоповерхових будинках l 500,00000 0,00000 1 500,00000

l216013 0620 Поточний рмонт канмiзачiйних випускiв в булинках 240,01097 0,00000 240,0l097

1216013 0620 виконання робiт згiдно з проектами на капiтальний рмонт внутрiшньо-квартальноi каналiзацii 0,00000 700,00000 700,00000

l 2 l60lз 0620 Закупiвля запiрноi армаryри для замiни на КНС, каналiзацiйних мережах 0,00000 68,57456 68,57456

l2l60lз 0620 Капiтмьний рмонт каналiзачiйних мерж в районi ж\б NФ2 по вул.Першотравнева 0,00000 0,00000 0,00000

l2l6013 0620
капiтальний ремонт дiлянки каналiзацi йних мереж в районi житлового булинку J'1!59 по вул.Героiв Чорнобиля в м.Нiкополь;

22 0,00000 l 009,7456з 1 009,74563

3 l216017 0620 Iнша дiяльнiсть, пов'язана з експлуатачiою об'сктiв житлово-комунального господарства 804,04529 0,00000 804,04529

l2|6017 0620 Охорна комунаJIьного майна (КП "N,IЖТI" НМР) 565,70400 0,00000 565,70400

1216017 0620 поточнi видатки (сплата судового збору за поданш позовних заяв КП "I\DKTI") (одерж}ъач КП "МЖТI") l00,00000 0,00000 l00,00000

l2l6017 0620
Придбання матерiалiв для виконання заходiв щодо усунення недолiкiв та попередження пожеж в модульному мiстечку по вул Княжа, 99
(одержувач кП "tчDкТг') 41,01076 0,00000 4 1,0 l076

12l6017 0620
Встановлення oxoРoнHoi системи сиmалiзацii за адрсами: вул.50ркiв НЗФ 70, ;вул.Першотравнева 26; котельш с,Камянське (олержувач
KIl "i!DKTI) q7 1зоsз 0,00000 97,з3O5з

Разом 8 479,67107 9 384,1s766 17 863,82873

0,00000

9. якt

Назва ргiональноi цiльовоi прграми та пiдпрграми кпквк Загмьний фонл
спецiальний

Разом

l z 4

розвитку житлово_комунмьного господарства м. Нiкополь на 20l7-20l9 роки l2160l0 6 704,67820 2 716,92766 9 421,60586

Програми сприяння ефеmивному розвитку багатоквартирних будинкiв у MicTi Нiкополь на 20l 8-202З роки l2l60l0 900,00000 0,00000 900,00000

MicbKoi комплексноi Прграми сприяння ефеmвному рзвитку об'елнань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв у MicTi Нiкополь на 20l6-2020 рм l2l60t0 874,99287 6 б67,23000 7 542,22287

Всього
8 479,67107 9 384,157бб 17 863,82873

Ns з/п кIIквк ншва показника Одиниця вимiру .Щжерло iнформацii значенш показника

l 2 J 4 5 6

l 1216011 Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового фонду

Провелення поточного ремонту жптлового фонлу
заmраm

Кiлькiсть об'еmiв житлового фоrцу (булинкiв), що потрбують ремонry од. кошторис 42l
прсх)укпlу

Ккiлькiсть об'сктiв житлового фонду (6удинкiв), що IuIанусться вiдрмонryвати од. кошторис 41
ефекmuвносmi

Серлня вартiсъ поточного одного об'€кга штлового фонду (булинкiв) тис. грн. рзрахункова l2,68
якоспi

гfuтома вага кiлькостi об'скгiв жrтлового фонду (будинкiв),на ямх плану€ться прведення
поточного ремонry, до кiлькостi об'екiв (буликiв), що потрбуюъ поточного ремонту

% х l0

5



l ... Ккiлькiсть об'сктiв житлового tРонду (будt]нкiв), що планусться вiдремонryвати од.

ефакпuвttоспli

Середня BapTicTb поточного ремонry одного об'екта житлового фонду (будинкiв) тис, грl{, розрах}ъкова 1z,68

якосml

Питома вага кiлькостi об'еmiв житлового фнлу (будинкiв),на яких планусться прведення
поточного ремонту, до кiлькостi об'еmiв (булинкiв), шо потребуюъ поточного ремонту

х l0

Проведення поточllого ремолту окремих житлових будlrнкiв (посилеutrя щитових) тис. грн,

заlllраm

Кiлькiсъ цитових, що потребують ремонту од, Звiтнiсть кП "МЖТI" 29

проОукпlу

Кiлькiсть щитових, що планусться вiдремонтувати од, Звiтнiсть КП "МЖТl" 29

ефекmuвносmi

Серлня BapTicTb усилення однiсi щитовоi тис. грн. ро]рахункова 11о

якосllli

Питома вага цитових, якi планусться вiдремонтувати до щитових, якi потребують ремонry % х l00

Поточний pe[loHT охоронних постiв в гуртожитках по вул.Першотравнева,26

зalll1рum

Кiлькiсть охоронних постiв, що потребують ремонry од, Звiтнiсть КП "МЖТI" l
проdукmу

Кiлькiсть охоронних постiв, що плануеться вiдремонт}ъати од, Звiтнiсть КП "МЖТI" l

ефекmuвпосmi

Серелш BapTicTb ремонry одного посту тис. грн. розрахункова 50,0

якосmi

Питома вага постiв, якi планусться вiдремонтувати до питомо'i ваги постiв, якi потребують

ремонту
% х 100

Поточний ремонт обекгiв комунальноi власностi

заmрапх

Кiлькiсъ обеmiв KoMyHa,rbHoi власностi, що потребуюъ р€монry 3BiTHicTb КП "NDlCtI" з

проdукmу

Кiлькiсть обсmiв ком)лrальноi власностi, що планусъся вiдрмонтlъати Звiтнiсть КП "M)CTI" з

ефекmuвноспi

розрахункова 50,0

якоспi
Питома вага обсmiв комуъальноi власностi, якi плакусъся вiдрмонryвати ло питомоi ваги
обсmiв ком}ъальноi власностi, якi потрбують рмонry

х l00

зumрum
Кiлькiсть елеmоматерiалiв, якi необхiдно придбати шт, Звiтнiсть КП "МЖТI" 672
Кiлькiсть кабелю, який необхiдно придбап мlл Звiшiсть КП "lчDКТI" 2624
профкmу
Кiлькiсть елеюоматерiалiв, якi заплановано придбаш шт Звiтнiсть КП "IlDKTl" 672

Кiлькiсъ кабелю, який заплановано придбати шr/п Звiтнiсть КП "NDKTI" 2624
ефекпuвносmi

Середня BapTicTb елекгоматерiалiв тис. грн. рзрirхункова 0,186

Середня BapTicTb кабелю mс. грн, розрах}ткова 0,028
якосml

.1l

|С"р"о"" Bapтicтb ремонry одного обскта

|,lварiИни* 
запас елеmроматерiалiв (одержувач КП "МЖТI")



iдсотtjк кiлькостi елекцюматерiалiв, якi планусться придбати ло кiлькостi
якi необхiдно придбатв %

вiдсоток кiлькостi кабелю, який планусться придбати до кiлькостi кабелю, який необхiдно
прилбати % х l00

Послуги зтермiновогоусуrlеппяситуачiй,якiзагрожуютьбезпечiмешканцiвзаадресою
Трубченка 3 (часткове розбирання покрiвлi, заклалання BiKoH, дверей, тощо)
(олержувач КП "МЖТI")

тис, грн,

затрат

Кiлькiсть булинкiв, що потребують ремонry од. Звiтtliсть кП "МЖТl' I

продукry

Кiлькiсть будинкiв, що планусться вiдремонтувати од. Звiтнiсть КП "МЖТI" l

ефективностi

Середня BapTicTb поточного ремонту одного житлового будинку тис. грн. розрах}нкова 199,0

якостl

Питома вага кiлькостi булинкiв, якi плануеться вiдремонryвати до кiлькостi булинкiв, якi
потреб}Фть ремонry

% х l00

Виготовлення техltiчlrоi документацii на житловi будиtlки (КП "МЖТl") тис, грн,

затрат

Кiлькiсть технiчноТ документацii що потребують виготовлення од, Звiтнiсть КЛ "М)КТI" l0
продукry

Кiлькiсъ технiчноi локументачii, що заплановано виготовлення од. Звiтнiсть КП "МЖТI" l0
ефективностi

Серелня BapTicTb однiеi одиницi тис. грн. розрахункова 4,0

якостi

Питома вага кiлькостi технiчноi документачii , що потребують виготовлення до тих, що
заплановано виготовлення уо х l00

Пошуга з проведення експертних оцiнок комунального майна (одержувач коштiв КП
"MжTI")
затрат

Ki.rbKicTb послуг з прведення експертних оцiнок, що потребують прведенш од, Звiтнiсть КП "NDKT[" 44

пгодукry

Кiлькiсть послуг з проведення експертних оцiнок, що заплановано до проведенш од, Звiтнiсть КП "МЖТI" 44

ефективностi

Серлш BapTicTb однiсi одиницi тис. грн. рзрахункова 0,9

Питома вага кiлькостi послуг з проведення експертних оцiнок, що заплановано до
проведення до тих якi потрбують проведення

о^ х 100

- _ .l00 .

|якостi

х



. _ :t .!l,J, j.ll 1.1l i];;,, 3 НаДаI+}lfi.В}lП,пс'ки ilро пiдтвердженllя ресстрацiТ права власностi без
r,ехнiчlrого паспорту об"скту нерухомого пtalirIa

затрат

Кiлькiсть послуг з надання виписки, що потрбують надання од, 3вiтнiсъ КП "МЖТl" lз4
продукту

кiлькiсть послуг з надання виписки, що заплановано надати од. Звiтнiсть КП "МЖТI" lз4
ефекmвностi

однl€l послчги тис. грн. розрахункова 0,7

послуг з надання виписки) що заплановано нмати до тих шоаага кlлькостl
% х 100

обсктiв нерухомогоз виготовлення техtriчних
кп

технiчних паспортiв, якi необхiдно виготовити од, Звiшiсть КП "МЖТI" 7l
продукry

Кiлькiсть технiчних паспортiв, якi заплановано виготовити од, Звiтнiсть КП "МЖТI" 7l
ефеmивностi

Середня BapTicTb одного технiчного паспорry тис, грн. розрахункова )1

заплановано вигоговити до тих,вага технlчних
% х l00

з присднання до елеюричних мереж rуртожитку по вул. Каштанова 45
кп,,MжTI,,)

якi потребують при€днання од. Звiтнiсть КЛ "МЖТI" l

Кiлькiсть ryртожиткiв, якi заплановано до присднання од- Звiтнiсть КП "NDKTI" l
ефекгивностi

Серлня BapTicTb посlryги з при€днання тис. грн. розрах}ъкова l65,6

вага кiлькостi технi.tних паспортiв, якi заплановано виготовити до тих, якi
виготовити % х 100

iнвентарiзачil (од€ржувач КП''МЖТI'')з

Кiлькiсть послуг, якi потрiбно надати од, 56
прдукry

Кiлькiсть послуг , якi заплановано надати од, Звiтнiсть КП "МЖТI" 56
ефекшвностi

mс. грн. розрахункова ]о

паспорпв, як1 заплановано виготовити до тих, якi
виготовити

вага кlлькостl тешlчних
о/о х l00

ремонт житлових будинкiв (оголiвкiв двк) mс. грн.

Кйькiсть оголiвкiв.ЩВК, цо потрбуюъ ремонту од, Звiшiсть КП "NDKTI" l4
прд},tсгу

Кiлькiсть оголiвкiв ДВК, що планусться вlдремонт}ъаш од. Звiшiсть КП "NDКТI" l4
ефекп{вностi

Звiтнiсть КП "IIDKTI"

| 
Середня вартiсъ посл)rи з при€днання



Ссередня BapTicTb олного оголовка flBK тис. грн, :28"57 ,

Питома вага оголовкiв [ВК, що планусться вiдремонтувати до тих, що потребують ремонry х l00

ремонт жrlтлового будttнку дитячого типу по вул.Кlrяжа 81/22 (олержувач КП,,мжтI,')

затрат

Кiлькiсть булинкiв, що потребують peN{oHTy од. Звiтнiсть КП "МЖТI" l
продукту

Кiлькiсть булинкiв, що планусться вiдремонтувати од, Звiтнiсть КП "МЖТI" l

ефеmивностi

Ссередня BapTicTb ремонry однрго булинку тис. грн, розрахунко8а 1 50,0
якостI

Питома вага будинкiв , що планусться вiдремонтувати до тих, що потебують ремонту % х l00
Проведення капiтального ремонту гуртожиткiв (ПКЩ в наявностi)

Кiлькiсть об'скгiв житлового фонду (будинкiв), що потрбують ремонту од, Звiтнiсъ установ 6

Кiлькiсть об'сmiв житлового фонлу (булинкiв), що планусться вiлремонryвати од. Звiтнiсть установ l

ефекmuвносmi

Серелня BapTicTb капiтмьного ремонту одного об'спа житлового фонду тис. грн. розрахункова 50,0

Питома вага об'сmiв, якi плануеться вiлрмонryвати до об'спiв, якi потрбуюъ рмонry % х l6,67

Фiнансування Micbkoi комплексноi Програми сприяння ефеmивному розвитку
об'сднань спiвшасникiв багатоквартирних булинкiв у viстi Нiкополь на 2016-2020 роки

зцlllрuп

Кiлькiсть будинкiв, цо поrребують ремонту од, Звiтнiсть установ 483
профкmу

Кiлькiсть булинкiв, що планусться до поточнонго ремонту од, Звiтнiсть установ 44

Кiлькiсть будинкiв, що плануеться до капiтального ремонry од. Звiтнiсть установ l8
ефекmuвносmi

Серлня BapTicTb поточного ремонту одного житлового будинку ОСББ тис. грн. розрахункова 20,0

Середня BapTicTb капiтального ремонry одного житлового булинку ОСББ тис. грн. розрахункова з70,4

якосml

вша кiлькостi булинкiв, якi заrшанованi до поmчного ремо}гry до кiлькостi
жi потребуюъ рмонry уо х 9,1

питома вага кiлькостi булинкiв, якi заrшанованi до капiтального ремонту до кiлькостi
булинкiв, якi потрбуrоъ рмонry % х 17

Проведення капiтального ремонту житловпх булинкiв ОСББ згiдно з проектами

заmраm

розрахункова
якостI

заmраm

проdу:mу

якосmi



Кiлькiсть прекгiв на калремон [ житлових будинкiв ОСББ, що rtотрбують вигЬтовлення од,

проdукmу

Кiлькiсть проектiв на капремонт житлових булинкiв ОСББ, що ппанусться виготовити од, Звiтнiсть установ ll
ефекmuвносmi

Середня BapTicTb виготовлення одного проеffiу тис, грн, розрахункова 24,676

якосmi

Питома вага кiлькостi булинкiв ОСББ, що запланованi до рмонry до кiлькостi будинкiв
ОСББ, що потiбно вiдремонтувати % х l00

Фiнансування Програми сприяliня ефеюriвному розвитку багатоквартирних булинкiв у
MicTi IIiкополь на 20l8-2023 роки

тис, грн.

заmраm

Кiлькiсть булинкiв, цо потребують ремонry од. Звiтнiсть установ 5

проdукmу

Кiлькiсть булинкiв, що планусться до поточнонго ремонту од. Звiтнiсть установ 5

ефекпuвносmi

Середня BapTicTb поточного ремонry одного житлового булинку ОСББ тис, грн, розрахункова l 80,0

якосlпi

Питома вага кiлькостi булинкiв, якi запланованi до поточного ремонry ло кiлькостi
булинкiв, якi потрбуюъ ремонry

% х l00

Часткове покриmя витрат на комунальнi послуги транзитного мiстечка тис. грн.

заmраm

Кiлькiсть мешканцiв,якi моrýпь проживати осiб Звiтнiсть бмансоутримувача КП <NDKTI> 456

проdуmу

Кiлькiсть мешканцiв .якi заплановано до проживанш осiб Звiтнiсть бмансоутрим}tsача КП dIDKTI) 160

ефекmuвносmi

витати на 1 особу тис. грн, розрахункова 4,09

якосml

Питома вага мешкнцiв, якi запланованi до прживанш до кiлькостi мешканцiв, якi мояgпь
прживаш % х 35,088

прпдбання пдлнва для генератора транзитного мiстечка

заmрап

Кiлькiстъ палива,яке потрiбно заqпиш л звiтнiсть Кп кмжть> 9z5

проdукmу

Кiлькiсть палива,яке заплановано закупити л 3BiTHicTb кЛ (NDKTI) 925

ефекmuвносmi

витрап на 1 л тис.грн. розрах}ъкова 27,027

якосml

питома вага кiлькостi палива, яке заплановано до зац/пiвлi до кi.гькостi палива,що
потрiбно зацпиш х 100

ЗвiтнiстЕ_|установ



Прилбання бакiв дlrя ТПВ

запрап

Кiлькiсть бакiв, що потрiбно придбати од, Звiтнiсть установи 600

проОукmу

Кiлькiсть бакiв, що заплановано прилбати од. Звiтнiсть установи 200

ефекmuвносtпi

Серелня BapTicTb одного баку тис. грн. розрахункова 3,1

якосlпl

Питома вага бакiв, якi планусться прилбап ло кiлькостi бакiв, якi заплановано прилбати % х

Придбання пiску лля дитячих лtаl"rданчикiв

заmраm

Кiлькiсть пiску, який потрiбно прилбати т кП (МЖТl) НМР l000

проdукmу

Кiлькiсть пiску, який плану€ться придбати т кП (МЖТЬ) НМР 750

Серелня вартiсъ l тони пiску тис. грн. рзрахункова 0,20

якосmi

Питома вага кiлькостi пiску, який пJIану€ться придбати до кiлькостi пiску, який потрiбно
придбати

х 75

2 l2l6013 Забезпечення дiяльностi волопровiдно-каналiзацiйного господарства

Капiтальний ремонт каналiзацiI-rних мереж

заmрqm

Кiлькiсъ п.м., якi потребують капiтмьного ремонry внутрiшньо-квартальноi каналiзацii п,м. звiтнiсть установи бlз2

од звlпlсть чсmнови 3

Площа дiлянки каналiзацiйних мереж, яка потребус капiтального ремонry м2 звlтнlсть чстанови 480,8

профкmу

Кiлькiсъ п.м., якi заплановано до капiтального рмонry вrгугрiшньо-квартшьноi каналiзацii п,м. звiтнiсть установи бlз2

Закупiвля запiрноi армаryри лля замiни на КНС, каналiзацiйних мережах,якi заллановано

пРидбаш
од звiтнiсть установи з

Площа дiлянки каналiзацiйних мерж, якi запланованi до капiтмьного рмонry м2 звiтнiсть установи 480,8

ефеtсmuвносmi

Серлня BapTicTb l п.м. ремонта внутрiшньо-квартальноi каналiзацii тис,грн. розрахункова 0,1 l415

Сердня BapTicTb одиницi армаryри тис.грн. розрахункова ,)о

Серлш варг,iсъ рмонту 1 м2 дiлянки кшrшtiзаuiйних мерж тис.грн. рзрах}нкова fl

якосmi

Питома вага п.м,. якi заплановано до капiтаrrьного рмонry внугрiшньо-квартальноi
каналiзацii до шх. якi потребують капiтального рмонry

% х l00

ГIиmма вага рбiт згiлно з прекгами на капiтальний рмоm вrrугрiшньо-квартаJlьноi
каналiзацii, якi зашановаяо до тих, якi потрiбно виконати

% х 100

тис, грн.

|ефекmuв"осmi

I

|Ъчпiвля 
запiрноi армаryри дJш замiни на КНС, мналiзацiйних мережах



вагs запiрноi арматури для замiиll на каналiзацiЙних мереж , яку заплаlIовано .

придбати до кiлькостi запiрноi армаryри, яку потрiбно придбати %

Питома вага площi дiлянки , яка запланована до ремонту до площi, яка потребуе
капiтального ремонту

% х l00

Поточнrrl-t ремонт каналiзачiйпих мереж

зцпlрап1

Кiлькiсть вволiв на багатоповерхових будинках, якi потребують ремонry Nl звiтнiсть чстанови l70

Кiлькiсть каналiзацiйних випускiв, якi потребують поточного ремонту од звl],нlсть Yстаtlови l8
проОукmу

кiлькiсть вводiв на багатоповерхових будинках, якi запланованi до ремонту од звlтнlсть чсmнови l70

Кiлькiсть каналiзацiйних випускiв на багатоповерхових будинках, якi запланованi до
ремонry од звlтнlсть установи l8

ефекmuыюспti

Серелня BapTicTb ремонry одиницi вводiв тис.грн, розрахункова 8,82

Середня BapTicTb ремонry одиницi випускiв тис.грн. розрахункова 1з,з

якоспi

Питома вага вводiв якi запланованi до ремонту до тих, якi потребують ремонry % х l00

Питома вага випускiв, якi запланованi до ремонry до тих, якi потребують ремонry о/о х 100

3 1216017
IrIша дiяльtliсть, пов'язана з експлуатацiсю об'сюiв житлово-комуllалыiого
господарства

Охоlrопа комуltальногомайна

заmраm

Кiлькiсть об'сmiв, якi потрбують охорни од кГl'I\лкТl" нМР 8

проdукmу

Кiлькiсть об'спiв, якi планусться охорняти од кп, мжтI, нмр 8

ефекmuыюапi

BapTicTb послуг охорони, тис, грн,/доба тис,грн. рзрахункова 0,194

якосmi

Питома вага об'сктiв, якi планусться охороняти до шх, якi потребують охорни
о/о х l00

Iншi поточнi видатки (сплата судового збору за подання позовних заяв КП "МКТГ')
(олержувач КП'NDКТГ')

заmраm

Кiлькiсть позовних заяв, якi потребують подання од кп, мжтl" нмр 58

проdукmу

Кiлькiсть позовних заяв, якi заплановано до подання од кП'I\,DкТl'НМР 58

ефекmuвчосmi

Серлня вартiсъ одного подання тис.грн. розрахункова 1,7

якосmi

Питома вага позовних заяв, якi плануеъся подавати до mх, якi потребно подаш о/о х l00

Придбання матерiалiв для виконання заходiв щодо усунення недолiкiв тд попередження
пожеж в модульному мiстечку по вул Княжа,99 (олержувач кП "мжТI'')

заmраm

Кiлькiсть MaTepiMiB , якi потрiбно закупити од кп, NDI(TI, нмр з

х t00



l1P(\)yKl|ly
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l Кол функчiовшьвоi шасифiкачii вилаткiв та кредиryвання бюджgry
2 Пунп l l заповнються тйьки дя затверджеЕих у мiсшевому бюдrкстl
З Проmоз видаткiв до кiнця решiзачii iнвестпцiйяого проекry зшначаffься

Керiвнпк установп головного розпорядника
бюджетних коштiв

ПОГО!ЖЕНО:

Керiввик фiнансового органу

програма не подiляетюя на пiдпрограми,

iнвестицiйних проеюiв (програм)

В.о. Зiнченко

iвiшм та прiзвише

О.М.!авидко

iнiщши та прiзвще

Кiлькiсть матерiалiв, якi заплановано закупити од кп, мжтl, нмр

ефекmuвносmi

Серелня BapTicTb l олиничi тис.грн. розрахункова lз,7
якосmi

Питома вага матерiалiв, якi заплановано придбати до тих, якi потрiбно придбати х l00

l}становлення охороппоТ системп сlrгпалiзацii за адреса[tr|: вул.50 poKiB IIЗФ 70;
вул.Першотравнева 2б; котельшя с.Камянське (одержувач КIt "NIЖТI")
зцlllрuпl

Кiлькiсть охоронних систем сигналiзацii, якi потрiбно встановити од кп" мжтl" нмр J

проdукmу

Кiлькiсть охорнних систем сигналiзацii, якi плануеться встановити од кп, мжтI, нмр з

ефекmuвносmi

Серелня BapTicTb одиницi тис. грн. рзрахункова зz,4

якосlпa

вага охорнних систем сигналiзацii, якi заплановано встановити до тих , якi

й фонд

встановити

кпквк
загмьни спецlальнии

разом
фонд

kacoBi видатки станом на

0l сiчш звiтного перiолу

100

Плаtt видаткiв звiтного перiолу

спечiальний фонл

х

загмьнии
pilзoM

фоrд

пояснення, що
характеризують

дкерела

фiнансумння

Прогноз вилаткiв ло кiнчя реалiзаuii
iнвестицiйного npoe"ry'
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