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9. Ндпрямки використання бюджетнпх коштiв:

N з/п
l

Лg з/п Завддння
мalина -

осiб.
MicTa. Збiльшення забезпечення опiulення опалення,

6 полiпшення

Лi з/п llапрямки вшкористання бюджетних коштiв Загальншf, фонл Спечiальний фонл Усього

l 1 3 4 5
l Поточннй ремонт кварrир комунальноi власностl 50 000.00 0.00 50 000,00
2 Послуги з очiнки технiчного стану та встаномення причин леформачii житлових будинкiв 600 000.00 0.00 600 000,00
3 Поточний ремонт обспiв комунальноi власностl l00 000.00 0,00 l 00 000,00
4 Виготовлення технiчноi документацii на житловi примiшення комунаJIьного майна (одержувач КП "МЖТI") 50 000,00 0,00 50 000,00

5
Послуm з налання виписки про пiлтверлження ре€страцii права власностi без виговлення технiчного паспорry
житлових об"скгiв нерцомого комунiцьного майна (олржувач КЛ МЖТt) l 0 000,00 0,00 l0 000,00

6 Послуги з первинно[ iнвентарiзаuii l 50 000,00 0.00 l 50 000,00

цйь деожавноi полiтики

I

,)
'емонт житлових будинкiв, Розвиток багатоповехових будинкiв, зменшення рlйнування

-]
'озробка технiчноi документацii за об€пами комунальноI sласностi, пiлтвердження права власностi громадш.

4

5



,| Послуга встаношення системи АСКОЕ в ryртожитках за адресами: вул.50 poKiB НЗФ, Кашганова 45,

ЕлеrгромЕгалургiв 33, Першотравнева 26, ПaтpioтiB Украiни 148
l з54 800,00 0,00 l з54 800,00

8
Фiнансування Micbкoi комплексноi Прграми сприяння ефеmивному розвитку багатоквартирних булинкiв у MicTi

Нiкополь на 20l 8-2023 роки
з 5t4 993,35 0,00 3 5l4 993,35

9
Фiнансування Micbкoi комплексноi Прграми сприяння ефекгивному розвитку багатокваргирних булинкiв у MicTi

Нiкополь на 20l8-2023 роки (олержувач кошiв "ОСББ Першотравнева-24")
0,00 1 284 006,65 l 284 006,65

l0 Оплата комральних послlr по вiльним об сrгам KoMyHaJIbHoi власностi (обсrryтовуъання булинкiв) (одержувач КП
'I!0КП') 350 000,00 0,00 350 000,00

lt Часткове покриття витрат на KoM}HimbHi пооryги транзитноm мiстечка (одержувач КП NDKTI) l 050 000.00 0_00 l 050 000.00

12 Придбання палива JUIя генератора транзитного мiстечка (одержрач КП "МЖТI") 50 000_00 0.00 50 000,00

lз Виготовлення та експертиза проекгiв на посилення елеmрощитових 0.00 50 000.00 50 000,00

|4 Прилбаяня пiску дпя дитячих мйланчикiв (одерr(увач КП "N{ЖП") l96 000.00 000 l96 000,00
141s793-зs 1 334 006.б5 8 8ш 8ш,(ю

l0. цiльових програм, якi викокуються у сlсладi бюджетноI програмп

Загальний фондНазва регiональноi цйьовоi програми та пiлпрограми Спецiальний фоцд Разом

l J 4 5

Програма розвитку житлово-комунiцьного господарства м, Нiкополь на 20l7-20l9 роки 3 960 800,00 50 000.00 4 0l0 800.00
Програма сприяння ефеmивному розвитку багатоквартирних будинкiв у MicTi Нiкополь на 20l8-2023 роки 3 5 l4 993,35 l 284 006,65 4 799 000.00

Усього 7 475 793.35 l334 fi)б.65 8 809 8ш.ш
l l. показникш бюджетнот

Nр з/п показники Олиничя вимiру !жерло iнформачii Залальний фонл Спечiальний фонд Усього

l z J 4 5
,7 ,l

l Поточний ремонт квартиD комунальноI власностi
заmраm
Кiлькiсть квартир , що потребують ремонту од. звiтнiсть КП IlDKTl ) 0 j

проOукmу
олКiлькiсть квартир, що плануеться вiдремонтувати звiтнiсть Кп Мжт[ 3 0 J

ефекmuвноспi
mH DозпахчнковаСередня BapTicTb ремонту однiсi квартири lб 666,67 0 lб 666.67

якосmi
Питома вага квартир, якi планусться вiдремонтувати до квартир, якi потребують ремонry х l00 0 l00

2 Послчги з оцiвки технiчного стану та встдношення причшн деформацiI житловшх будинкiв
заmраm

олкiлькiсть житлових будинкiв, що потрубують встаношення причин де(фрмацii звiтнiсть КП МЖТI l20 0 l20
проdукmу
Кiлькiсть жтлових будинкiв, що заллаяованi до огляду з встаношення причин деформацii од, звiтнiсть КЛ МЖТI 8 0 8
ефекпuвносmi
Сеоедня BapTicTb оглядy грн DозDiлхчнкова 75 000.00 0 75 000.00
якосmi
питома вага житлових будинiкв, якi планусгься оглян}ти, до тих, якi потребують огляду х 6.6,| 0 6.67

3 Поточний Dемонт обсrriв комчнальноi впасностi
запраm
Кiлькiсть бспiв комунальноТ власностi, що потребують ремонту од. звiтнiсть КП МЖТI l 0 l
проdукmу
Кiлькiсть обспiв комунальноi власностi, що планусться вiдремонryвати од, звiтнiсть кп Мжтl l 0 l
ефекпuвносmi

mHСеDедня BapTicTb ремонтy одного обсrга Dозржункова l00 000.00 0 l00 000.00
якоспi
Питома вта обсmiв комуншьноi власностi, якi планусться вiлремонтувати до питомоi ваги обскiв комунальноi
власностi. якi потребyють Dемонтy

о/о х l00 0 l00



4 Вшготов.lення технiчноi док?ментацiI на житловi примiщення комунального майна (одержувач КП 'lMЖTI'')

од. звiтнiсъ lTI МЖП 29 0 29

Кйькiсть на од. звiтнiсть КП МЖТI 25 0ефецгц!ц!9ц
Серэдц! !qрf]9т! qцIgrgшення пакеry документацii mн DозDжчнкова 2 000,00 0 2 000.00якостl

Питома вага кйькосгi техяiчноi документацii, що потрбують виготовJIення до тих, що зlцr.lriшовшо виготовJIення х 86 0 86

5
з НаДаНнЯ випиСКи про пЙтверлження peccTpauil права власностi без виговJIення технiчного паспорry

об"скгiв нерухомого комунаJrьного мдйнд (одржувач КП МЖТI)

об'еmiв, на якi надати вliписку пр пцтвердження pccTpauii права без виютошення
од. звiтнiсть КЛ IIШ(TI 52 0 52

лродуtсу
об'сrгiв, на якi заллalновiлно надати виписку про пiлтвердження реестрацii права власностi без

тежiчного од. звiтнiсть КП li,!]KTI зз 0 зз

з виписки mH DозDахчнкова 303.03 0 303,03

вага кiлькостi будинкiв, якi плzlнусгься вiдремонтувати до кiлькостi булинкiв, якi потребують ремонту % х 63 0 бз
6 Послуги з первинноI iнвентарiзацi[

од. звiтнiсть УБI та КГ 462 0 462

до од. звiтнiсть УБI та КГ 462 0 462

з грн розржункова з24.68 0

до ii 0

7
Послуга встановлекня системп АСКОЕ в ryртожитках за адресами: вул.50 poKiB Н3Ф, Каштанова 45,
Елекрометалургiв 33, Першотравнева 2б, Патрiотiв Украiнп l48

АскоЕ
5

на яких АскоЕ ол. звiтнiсть КП МЖТI 5 0 5

АскоЕ грн розрахункова 270 9б0.00 0 270 960,00

Питома вага кйькостi ryртохиткiв, на яких заллановalно встilнолення системи ДСКОЕ до тих, що потрбують
встilноыIеня системи АСКоЕ х l00 0 l00

оп звiтнiсть Кп Мжтт 0 5



8
Фiнансування пticbKoT комплексноi Програмп сприяння ефекивному розвитку багаIоквартирних будипкiв у
Micтi Нiкополь на 2018-2023 роки
заmраm
Кiлькiсть бчдинкiв, що потребчють ремонту од. звlтнlсть уgганов 4з8 0 438
Кiлькiсть будинкiв ОСББ "Першотравнева - 24", що потребують проведення капiтального ремонry о звiтнiсть УБI та кГ 0 l 1

Кйькiсть проекгiв на капiтшьний ремонт лiфiв в будинках ОСББ, що потрiбно вигmовити ол звiтнiсть УБI та КГ 0 39 з9
проOукmу
кйькiсть бyдинкiв, що планусгься до поточного ремонту ол звlтнlсть чmанов 27 0 27
Кiлькiсть будинкiв ОСББ "Першотравнева - 24", в яких зzплrшовано проведення капiтального ремонту од, звiтнimь УБI та КГ 0 1 l
Кiлькiсть проепiв на капiтальний ремонт лiфiв в будинках ОСББ, що заплiшовiшо виготовити ол звiтнimь УБI та КГ 0 8 8

ефекmuвносmi
Середня варгiсть поточного Dемонту одного штлового будинку осББ Iрн DозDа,хункова l30 l84.94 0 lз0 l84.94
Середня BapTicTb капiта,rьного ремонту одного штлового будинку ОсББ грн DозDaжYнкова 0.00 1 084 006.65 l 084 006.65
]еоедня BapTicTb виготовJIення одного проекту г,l]н DозDапчнкова 0.00 25 000.00 25 000.00
якосmi

Питома вага кiлькостi булинкiв, якi запланованi до поточного ремонry до кiлькостi булинкiв, якi потрбують ремонry уо х 6 0 6

питома вага кiлькосгi будинкiв осББ, якi запланованi до капiтального рмонry до кiлькостi будинкiв, якi потребують
калiтальною ремонтy

% х 0 l00 l00

Питома вага проеmiв на калiтальний рмоктлiфтiв в булинках ОСББ, що з,цlлановiшо виготовити до проепiв якl

потрiбно виготовити
х 0 2l

9
Оплата комунальнях поспуг по вiльннм об скам комунальноi macHocTi (обсJtуговування булипкiв)

запраm
Кiлькiсть квадDатних MeTDiB вiльних обсmiв що потребують оплати комунaшьних послуг кв,м звiтнiсть КП МЖТI 6 401.05 0 б 40l -05
пtlоdукmч
KbbKicTb квадDатних мgгDiв вйьних обекriв, що залланованi до оплати ком}frальних послуг кв,м звiтнiсть КП МЖТI 6 401.05 0 6 40l .05
ефекпuвпосmi
BaoTicTb комчнiлJlьних послчг l KB.M/Mic грн DозDzл,tчнкова 4,56 0 4.56
якосmi
Питома вага BapтocTi вiдшкодованих коммунilльних посл}т до нараховllних х l00 0 l00

l0 Часткове покDитя витDат на комунальнi поФуги транзитrrого мiстечка (одержувrч КП МЖТl)
запраm
ПDоепна кйькiсть мешкаяцiв транзитного мiстечка осiб звiтнimь Кп МжтI 456 0 456
проОукmу
кiлькiсть мешканцiв тDалзитного мiстечка що зшлановчlно до проживilння осiб звiтнiсть КП M]KTI l78 0 l78
ефекmuвноспi
СеDедня счма вiдшкодyвшкя на одного мешкiшця тршзитного мiсгечка./рiк грн DозDzжчнкова 5 898.88 0 5 898_88

якосmi
Вiдсоток вiдшкодованих витрат на комунzлльнi послуги транзитного мiстечка до Hapilxoвzlниx грн DозDахчнкова l00 0 l00

ll Ппилбання палнва для генеDатоDа тDанзнтного мiстечка (одеDжувач кП "МжТI")
запраm
Кiлькiсть паJIива дJIя тDанзитного мiстечка. що потоiбно пDидбати л звiтнiсть КП ItДKTl 9250 0 9250
прц)vкпу
Кiлькiсть палива дrя траязитного мiстечка, що заллilновано прилбати л звiтнiсть КП МЖТI l 750 0 l 750
ефекпutlttосmi
Серелня BapTicTb однiсi l л пшива грн DозDахYнкова 28.5,7 0 28 57

Питома вага паJlива дlя генератора трirнзитного мiстечка, що зzlллановiляо прилбати того, що необхiдно прилбати х l9 0 l9

l2 Вшготов,lення та експертиза проеmiв на посплення еJекрощитовrх
заlllрцп
Кiлькiсть проепiв, що зilллzlновilно до виготовлення ол звiтнiсть Кп Мжтl 0 з J

проОукпу
Кiлькiсть послуг, якi заплановiлно HaJlaTи ол звiтнiсть КП МЖТI 0 3 3

ефскmuыtосmi



DозDахчнкова розрaLчун кова 0 lб 666.6,7 lб 666,67

вага виготовити

тонн

llMжTI'')

Кйькiсть

дптячих майдапчпкiв (одеDжувачпiскYIlридбання

звiтнiсть КП NDKTI 93з 9ззпрофкmу .r'
тонн збЙ;сть КП lпlrtСГI 933 0 93з

/7/l тони грн /// розрах},нкова 2l0,08 0 2l0.08

питома вага
/

до кiлькостiякий якии уо ) х l00 l00

Керiвнпк установи [оловного розпоряднпка
бюджетнпх коштiвhаступвик керiвнпка устаllови

ПОГОДЖЕНО:

Управ.lliння економiки, фiнансiв та мiського бюлжету IIiкопольськоТ MicbKoi ралш

В.О.Зiпчепко

О.М.Давидко
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