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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
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пАспорт
бюджетно[ програми мiсцевого бюджетry на 2019 piK

l. l200000 Управлiння благоустрою. iнфрастоyкrчои та комунального господарства Нiкопольськоiмiсько[ради
(КПКВК МБ) (вайм9куваЕш юловного розпоршика)

2. l2l0000 Управлiння благочстрою. iнфрастпукrури та комунального господарства Нiкопольськоiмiсько[Dади
(КПКВК МБ) (наймеЕувшня вiдповiдшьного виконавш)

3.12lб013 0б20 Забезпеченнядiяльностiводопровiдно-каналiзацiйнигогосподарста
(ruIKBK мь, (кФквк} (ваймеЕуванвя оюджФвоt прогрши)

4. Оft,. бюдмнпх прязн.ч.пЫбодNтиrх .спmуirпь - ý!!Е_!0!J0 у тому чrФi !зшьЕоrо фохry 2_Е24l!9д_
.р!ЕЕь п сп.цiмьпоm фоплу- 2l94.ЩsД .Dпвепь

5. ПiдФ.rп для впюt.хнi бюдr.mоТ прогрrмя: КовФтЯя Укt€iш; БюджФпй Код.кс УкрдiЪц Заюя У!ФаiЪп "Про мiсц.Е самоврядшнш в Украiпi"; Заюн УкрiЪп "Пр блш}tтрiй
шФ.впх п}!пiв У,Фа'iня'; tlд(ш MiнicrcpФ фiншсiв Уryаi!и вiд 20,09.20|7 Nq 79З (зi зцiяамr! rЪтаз MiEicIEpcBa Фiн.ясiв УФаlяи 26 с€рш 2014 JФ 8Зб "Цо д.яцi пrmнш
запрвадreш, про.рамно - цiлюsоm мсm,ry схладанш m вrюяшн, мiсцевих бшжетiв" (зi iнши); Рiшеш НiюпФюшfi Micюiрадл Еiд 22,l2.20lб рокуJY9 55-15/vП'Пр запердreнш
Протши розвmку *итлово-кош)ъаль!оm мподдр.м м,НiюпФ на 20l7-20l9 рош" (зi шiншп); Рiщ.шя КкопФсшii мiсцоi радл вiд l4.12.20l Е JYg 55-43/vЦ "Про бющ@г xi@ на 20l9

бюдясетноiпOлIти на досягнення якl.iх мована
N з/п Цiль державноi полiтики

l пiдвищення надiйностi роботи сиситем водопостачання та водовiдведення
мета бюджетнот програми - пiдвrrщення надiйностi ооботш сиситем водопостачання та водовiдведення7.

8. ми
ЛЪ з/п Завдання

l Провелення ремонту вводiв на багатоповерхових будинках, лiквiдацiя пiдтогrпеннь булинкiв.

3 Провелення молернiзачiТ каналiзацiйних мереж, полiпшення роботи очисних споруд.

Ns з/п Напрямкll викорrrстання бюджетних коштiв '}агальний 
фонл Спечiальний фонл Усього

l ) J .l 5

l
Поточний ремонт вводiв на багатоповерхових будинках (олержувач КП
"нвувкг") l 000 000,00 0,00 l 000 000,00

2 Обстеження несучих конструкчiй КОС 0,00 l94 000.00 l94 000,00

9. Напрямки використання бюджетних коштiв:



з
Капiтальний ремонт дiлянки кана.пiзацiйних мереж в районi житлового
булинку }!59 по вул.Героiв Чорнобиля в м.Нiкополь

0,00 700 000,00 700 000,00

4
Капiтальний ремонт каналiзацiйних мереж в районi житлового будинку
Ns22 по вул. Першо,гравнева

0,00 400 000,00 400 000,00

5
Виконання робiт згiдно з проект:rми на капiтальний ремонт вrгутрiшньо-
квартмьноi каналiзацii

0,00 800 000,00 800 000,00

6 Закупiвля запiрноi армат}ри для замiни на КНС, кана.лliзацiйних мережах 0,00 l00 000,00 l00 000,00

7
Фiнансова пiдтримка на оплату за електричну енергiю дIя забезпечення
безперебiйноТ роботи КП "НВУВКГ"

l 800 000,00 0,00 l 800 000,00

8 Поточний ремонт пожежних гiдрантiв 24 400,00 0,00 24 400,00

2 824 400,00 2 194 000.00 5 018 400.00

10. Перелiк регiональних цiльовшх програм, якi виконуються у склалi бюлясетноТ програми

1 1. Результати BHi показни кш бюдясетноi програми:

Назва регiональноТ цiльовоi програми та пiдпрограми Загальний фонд Спецiальний фонд Разом

l з 4 5

Програма розвитку житлово-комунtlльного господарства м. Нiкополь на 20l7-2019 роки 2 824 400,00 2 l94 000,00 5 0l8 400,00

Усього 2 824 400.00 2 194 000.00 5 018 400.00

М з/п показники Одиниця вимiру .Щлерело iнформачiТ Загальншй фонд Спецiальний фопд Усього

1 2 3 4 5 7 7

Капiтальний ремонт каналiзацiйншх мерея(

заmроm

Протяжнiсть вну,грiшньо-кварта.гlьноТ кана.гliзацii, що потребус
капlтzL.Iьного ремонту

п.м звlтнlсть чстанови 0 l 58з00,00 l 58300,00

Кiлькiсть запiрноТ арматури каналiзачiйних мереж, що потрубуе замiни шт звiтнiсть установи 0 3 J

fIлоща дiлянки каналiзацiйних мереж, яка потребус капiтального ремонту м2 звiтнiсть установи 0 480,80 480,80

проdукtпу

Протяжнiсть внутрiшньо-квартальноТ каналiзачiТ, що заплановано до
капiтального ремонry

п.м звlтнlсть чстанови 0 61з2,00 б l32,00

Кiлькiсть запiрноi арматури каналiзачiйних мереж, що заплановано
придбати

шт звiтнiсть установи 0 J _,

Площа дiлянки каналiзацiйних мереж, що запланованi до капiта.гtьного

peMotITy
м2 звiтнiсть установи 0 480,80 48l

ефекmuвносmi

l



I

Середrrя BapTicTb l п.м. ремонта вяуrрiшньо-квартальноi кана.лiзачii грн. розрахункова 0 l20,68 l20,68

грн. розрахункова 0 33 ззз,33 зз з33,33

Середня BapTicTb ремонry l м2 дiлянки каналiзацiйних мереж грн. розрахункова 0 2287,85 2 287,85

якосmi

Питома вага робiт згiдно з проектами на капiтальний ремонт внутрiшньо-
квартальноi канмiзацii, якi заплановано до мц якi потрiбно виконати

/о х 0 з,8,7 3,87

Питома вага запiрноi арматури д.пя замiни на каналiзацiйних мереж, яку
заплановано придбати до кiлькостi запiрноi армацри, яку потрiбно
придбати

о//о х 0 l 00,00 l00,00

Питома вага площi дiлянки, яка запланована до ремонту до гшощi, яка
потребу€ капiтального ремонту

о//о х 0 l00,00 l00,00

) Поточний ремонт вводiв на багатоповерховшх будпнках (одер2кувач
кп,,нвувкг")
заmраm

Кiлькiсть вводiв на багатоповерхових будинках, якi потребутоть ремонту од звlтнlсть чстанови 250 0 250

проdукmу

Кiлькiсть вводiв на багатоповерхових будинках, якi зап.панованi до ремонry од. звiтнiсть установи 250 0 250

ефекmuвносmi

Середня BapTicTb ремонту одиницi вводiв грн. розрахункова 4 000,00 0 4 000,00
якосml
питома вага вводiв якi запланованi до ремонry до тих, якi потребуrоть

ремонту
/о х l00 0 l00

3 Обстеження несучих конструкчiй КОС

заmраm

Кiлькiсть обсктiв комунальноi власностi, що потребують ремонту од звiтнiсть кп Мжтl l 0 l

проdукmу

Кiлькiсть обсктiв комунальноТ власностi, що планусться вiлремонryвати од. звiтнiсть кП MЖTI l 0 l

ефекmuвносtпi

Серелня BapTicTb ремонту одного обскта грн. розрахункова l94 000,00 0 l 94 000.00
якоспl

Питома вага обскгiв комунмьноi власностi, якi планусться вiлремонryвати
до питомоТ ваги обсктiв комунальноi власностi, якi потребують ремонту

оl/о х l00 0 l00

4
Фirrансова пiлтримка на оплату за електричну енергiюлля
забезпечення безперебiйноi роботи КП "НВУВКГ"
заmраm

|С.р.л"" BapTicTb одиницi запiрноi армаryри



Кiлькiсть комнульних пiдприемств, що потребують пiдтримки для оплати
за елетоенергiю од звiтнiсть кП МжТI l 0 l

проdукmу
Кiлькiсть комнульних пiдприсмств, яким заплановано надати пiдтримку
дJIя оплати за елетроенергiю од. звiтнiсть кП МжТI l 0 l

ефекпuвносmi

Середня сума пiдтрики одному пiдтрисмству грн, l800000 0 l 800000

якосmi

Питома вага кiлькостi комунaцьних пiдприемств яким заплановано надання
пiд,грики на оплату за елекгричну енергiю до тих, якi потребуютъ надання
пiдTримки

о//о х l00 0 l00

5 Поточний ремонт пожежних гцрантiв

запрап

Кiлькiсть пожежних гiдрантiв, що потребlтоть ремонту од звiтнiсть кП МЖТI 2 0 2

проdукtпу

Кiлькiсть пожежних гiдрантiв, що заплановано вiдремонцrвати од. звiтнiсть кП MжTI 2 0 2

ефекmuвноспi

Середня BapTicTb ремонту одного гiдранту грн. l2200 0 l2200

якосml
l,,//

Питома вага кiлькостi комунмьних пiдприсмств яким заплановано надання
пiдтрики на оплату за елекгричну енергiю ло тих, якi потребують надання
пiдтримки

о//о

/

,/
х l00 0 l00

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступник керiвника установи

ПОГОДЖЕНО:

Управлiння економiки, фiнансiв та мiського бюлжету Нiкопольськоi MicbKoT рали

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /
заступник керrвника мiсцевого фiнансового
органу

В.о. Зiнченко

Дrтa
мл.

иааи,, (пiллис)
о.М. Давидко


