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ЗЛТВЕРДЖЕНО
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плспорт
бюддстпоiпроfрlrш мiсцсsого бюдNту нr 2019 piK

(кпкв(мБ) (d!ФршмшmФФшшф

2. t2l0000 Упо.Еqi, |я блаm!.тDою. iпФп!ФDупDп я комчпuьио.о rосподlDства нiкопмьсь*оi MicbюI шu
(ююкш) (п.rаёFrи r@tiФюаrфш)

3.12lб020 0620 зtб.}п.чсвн, фчпкцiолчвtяня пйповемФв. чсrrпоR т, ооппцi}rцiil.шо впообляtlъ ,пю!ч,оъ т' /.бо п!дtють жt!тлово-Fомvн!-п bli поФvгП
(кввкш) (кФбкl (Фl4FrtбФюiоФо
ilй-;й-;;;;;,-.,"..,. - ls ррз qqsio' у тому чrФl тшьпоф фопду- !ýлц9ýJ0 п сп.цiмьrоrо Фопду - !J0 .рrф{ь

v,.p.i"r,; на* Miяimpc"B бiяшыв уЙыни аiд rо,в,зоiz х! 79] Gi,MiHaMr); tьхш мiнiФрdм фiнднсiо укрбjlш 26 Фрпш 2ol4 Je 836'Под.,хi пипнн, ипровщ*яш прогDамно - цйюФ м.Фу

""j**,,i**-**"i.л.ц""i"хбюджgiв"GiФiшл);рiшеiн,нiюпФ*DюlMicbKoiрбдиsи22,1220lброку.lФ55n5N'ПрФрдrcнн,ПргтамлpoзBmqхит,оDФ@}4мыоrмодlрсtм;,ншопФь и 2о l7-2019 роrи, (зi .мiншиI рiш.sш нiюпшьсьюl Micbxoi рщr Diд l4,l2 2О l8 Лs 55_,l]/vП "Про бюд*г мiФ на 20l9 рir'(зi змig.мr).
я якпх бюдrrсетшот

7. Мета бюджетнот програ}rи - Забезпечення налеzrtнотта безпепебiйяоi ]rоботи об'сктiв тiитлово-коlrvrrальпого господаDствд

9. Напрямки впкористання бюджетннх коштiв:

8.

N з/п полiтики

l забезпечення належноi та об'сктiвнот

Лi з/п Jавдан ня

l смЕз поховання таня

) MicTaня обсктiв таMlcтa на виконання з

lз поводження з ьнимиllя

,]Yp з/п llап ря лr ки вккор]lстання бюджетнtlх коштiв 'lаl,а.llьний 
фонл Спечiальний фонл Усього

l 2 J .l 5

l поховання и\ l 20 000.00 0,00 l20 000,00

0.00 l98
1 CMt1тlл l 98 795.00

0,00 l з 020 000,00
]

ня "Проl-рами фiнансtlвоi ttiлr,римки комунального пlдприсмства

" М icbKaBr tlдtlр- l" [liкtlпольськоi MicbKoi ради на 20l7-20l9 роки"
l з 020 000.00

на
t



Газопостачання пам'ятни KiB мж,1,1

Вiдшкодування витрат на комунальнi послуги по вул. Лапинська,49 (Кп,мжтг,)

Вiдr ,I з1l ll il

ходlt, повязанi з вирitltснняьr питанL з безприryльними тваринами (одержувач

коштiв КП "Мiськавтодор- l ")

l 50 000.00 0,00 l 50 000,00
4

200 000,00 0,00 200 000,00
)

25 000.00 0,00 25
6

386 200,00 0,00 386 200,00
1

8 заходи, повязаtti з вирiшенняtл питань з безприryльними тваринами

КП МЖТI на о зобовязаньФilrансова п

Фiнансова пiлtриьtка Кп "мiськавтолор-l" лля збiльшення поryжностей електричних

мереж парку Перемоги

l 7l8 800,00 0,00 l 718 800,00

30 с00,00 0,00 30 000,00
9

l 45 200,00 0,00 l45 200,00
10

l 5 993 995.00 0,00 l5 993

l0. Перслiк регiональпtrх tli-,l l,()Rllх програ}l . якi tlикtllIчкl'ться r,ск:rадi бюджетноi програrtи

Спечiа;lыllrii фошд РазоirtЗага-tьtluй фон.lI la lBa pcl-itlB r:lbttoi цi_rьовоi tl роI'ралrш r,a пiдпрограrt н

543l

0,002 97з 995,00
IIрограма розвитку житлово-комунального господарства м, Нiкополь на 20l7-20l9 роки

l з 020 000,000,00l з 020 000,00
фiнансовоi пiдтрипtки комунмьного пiлприсмства "Мiськавтодор-l" Нiкопольськоi мiськоi ради на 20l7-20l9 рокиПрограма

Усього

l 1. Результативнi показнн кп бюджетноi програмп:

N! з/п показники Одиниця впмiру !жерело irrформачii Загальнпй фонд Спецiальний фонд Усього

3 1 r 7 7
l
l

поховати поховань кошторис 68 0 68
якl

якi заплановано до поховання

на l поховання

поховань кошторис 68 0 68

l

"7l

7\

питома вага яких но поховати що запланованl

тUI смЕ

кiлькiсть якi

х l00 0 l00

а

доставка кошторис 875 0 875

кiлькiсть якi заплановано
uBHocml

на l

I l итома вага якl вки ло тlл якl }аплановано доставити

кошl,орис 875 0 875

грн, розрах},н кова 727.\9 0 227,19

х l00 0 l00

J
q)iша шс\,ваil llя " I I por part и фi ша Hc<lBoi tt i,t t рн rr кп кON!уrlальlrого пiдп ршслtства

"\l l " I liкопо:lьськоi uiськоi яа 20l7-20l9

пiл' мкиKi..rtbKicтb якl

Ki;IbKicrb и\ ll якl]N, l iajlall }t я ки

од звiтнiсть "Мiськавтодор- l " I 0 l

THicTb "М l 0 I

a

l

29,7з 995,00

?апlDаm

гпн позDахчнкова 0

якосml
o/n

?оmDаm

доставка

заlllрапl

п|lоd\,кmу
o,1



ефекпluвноспli
середня сума пiдтриNrки одному пiдприемству грlI рохрахчIlкоtsа l з 020 000,00 0 lз 020 000.00
якосmi
]I li,I,orla вага Ko}{yHajIblllix пiдприемстВ якi потребчють пiдтримки, до пiдприсмств,
,lкrjN{ х l00 0 10с

] I,1l,}()Il()c Iarr:t п llя llалt rятш lrKiB

кiлькiсть дрцродного газу, що потребусться для забезпечення пам'ятника кчб. лл. Звiтнiсть КП "МЖТI' l 3,78 0 l з"78
проdукrпу

заплановано для забезпечення пам'ятника кчб. м, Звiтнiсть кГI "МЖТl" l 3.78 0 l 3,78

] ]\{ грIl. DозDахчнкова l 0 882.97 0 l0 882,97
якоспti
п ;,:ToN,a вага прrlродIjсгС t,ез),, цlО tlотребус;ься д.,;я забезпечення памятникiв до
запланованого х l00 0 l00

5
I}iлпlкодl,ваItня I}tll ра |. lli
"мжтl,,)

коuчuа_льпi п()с.л_\,|,и tto вул. Лаппнська,49 (КП

якl по Лап 49 осiб Звiтнiсть кП "МжТl' 20 0 20

к мешканцi якl заплановано до п ня осiб Звiтнiсть КП'МжТI" 20 0 20

Витати на l оСобу з.а piK гDн. l 0 000,00 0 l0 000.00
якосmi
питома вага кiлькостi мешканцiв, що мож)пь проживати по вул Лапинська,49, до
запланованоi до ня кlлькост! мешканцlв

% х l00 0 l00

6 ВцшкодуванНя витраТ за спо?кпту на кладовиrцi воду (КП ''Рпryальна служба)

кiлькiстЬ куб.м. води, ruo потрiбно кJlадовищу м, куб
Звiтнiсть КП "Риryальна

слчжба"
4300,000 0 4з00,000

кiлькiсть куб.м. воли, що заплановано до споживання м, куб
Звiтнiсть КП "Риryальна

служба"
4300,000 0 4300,000

ьекmuвносmi

за на l грн рохрахункова 5.8l 0 5,8l

питома вага ulо ло запланованого х l00 0 l00

7 повязапi з вирituепвяпr питапь З безпритl,льниЛtп т8арпнапrи (олержувач
коштiв КП ''Мiськавтолор-l '')

кiлькiсть комунiцьних пiлприсмств, якi потребують пiдтримки на вирiшення питань з
безприryльними тваринами o.il звiтнiсть УБI та КГ l 0 I

к i,q bкlcтb ко]\{уналЫtих пiлприсмсТв. яким п.qанусться надання пiдтримки на
в Itлення питань з бе.]п N{и }]а\lи

()/'l звiтнiсть УБI та КГ l 0 l



середня cyl\,{a IIiдтримки одноNlу IliдIlри€Nlству на вирiшення питань з безприryльнип,tи
тваринами грн. розрахункова 386 200,00 0 386 200,00

I1ii,гi)\:а вагll lliлl:pllcl:cтB, якljIl IIлаllусться liillаljня пiдтримки, до кiлькостi
iti,,l:]]]:Ci\lcTB, якi ii потребчrоть

% х l00 0 l 00,

ll Зitrtl:llt, lloIttlзltшi з BllpitllcшItяlt t,,jT:lIlb f бсзllрltтчльшпrrп тварпнаillU

заmрапl
Кiлькiсть тварин, на яку розрахований приryлок од звiтнiсть YI]I та КГ 490 0 490
Кiлькiсть безприryльних тварин, ulo потребують стерилiзачii од звiтнiсть УБI та КГ 370 0 з70
Клькiсть клiток, що потребують ремонry од звiтнiсть УБI та КГ 284 0 284
кiлькiсть корму для тварин, пIо потрiбно придбати кг/ден ь звiтнiсть УБI та КГ l20 0 120

llроd;,цпlу
Кiлькiсть гварин, цо перебувас у приryJIку (),:i звiтнiсть УБl та Кг зl0 0 з l0
Кiлькiсть безприryльних тварин. uio плануються с,гери.пiзувати о.,] звiтнiсть УБI та КГ 290 0 290
Кiлькiсть клiток, якi заплановано вiдремонryвати о,1 звiтнiсть УБl та Кг 284 0 284
Кiлькiсть корму, що заплановано придбати кг/де п ь звiтнiсть УБI та КГ l20 0 l20
ефекmuвносmi
Серелня BapTicTb стерилiзацiТ грн звiтнiсть УБI та КГ l з51,4 0 l з5 1.4

Середня BapTicTb ремонry однiсi клiтки грн звiтнiсть УБI та КГ 687 0 68,1

Середня BapTicTb l кг корму для тварин приryлку грн звiтнiсть УБI та КГ з,7 0 з,7

якосmi

Питома вага тварин, що перебувае у приryлку до максимальноi кiлькостi о/. х бз 0 бз

Кiлькiсть безпритульних тварин, що потребус стерилiзачii ло кiлькостi тварин,
запланован их до старилiзачii

х 78 0 78

Питома вага клiток, якi заплановано вiдремонryвати до KJIiToK, якi необхИно
вiдремонтувати

х l00 0 l00

Питома вага корму для тварин приryлку, що заплановано придбати до загальноi
потреби % х l00 0 l00

9 (DiHaHcoBa пiлтршмка кп Мжтl на оплату податковпх зобовязапь

заmраm
кiлькiсть комунальних пiлприсмств, якi потребують пiдтримки на оплату податкових
зобовязань од звiтнiсть УБI та КГ 0

проdукmу
кiлькiсть комунаJIьних пiдприсмств, яким планусться надання пiл,тримки на оплаry
податкових зобовязань

од, звiтнiсть УБI та КГ l 0

ефекmuвносmi
середня сума пiдтримки одному пiдприсмствч на оплаry податкових зобовязань гDн DозDахYнкова 30 000.00 0 30 000,00
якосmi
питома вага пiдприсмств, яким планчсться надання пiдтримки, до кiлькостi
пiдприсмств, якi ii потребують

х l00 0 l00

l0 Фiнапсова пiдтримка K[l " NIicbKaBr олор- l " :l:tя збi:rьшсн ня потужностей
слею ричних мереrк парку Перемоги
заlпрап1

кiлькiсть коN,унальних пiдприсмств, якi потребчкrть пi,rтримки на збiльшення
поryжностей ел мереж парку пермоги

ол звiтнiсть УБI та КГ 0

ltpodvKttt|,

|якоспli

l l

l

l t



l 0 l
коNr},нальних пiдприемств, якиlr ллануеться надання пiдтримки на

збiльшення поryяtностей ел мереж парку пермоги

Kt-lbKicTb
од, t звiтнiсть УБI та КГ

ефекmuвноспti
ссрс,,iiiя cvl:l] ;li,l;p;;rlKll сд;iоr;у tiiдп;l;-lсI|стз}, liе збiльulеt;ня поryz<ностей ел мереж
пlр,q п9рц9ги гр}l. розрirхуt]:{оза l45 200,00 0 l 45 200,00

l00 0 l00
пнтоillа вага пiдпрltсмств, яким плаtlусться надання пiдтримки на збiльшення
потlпtностсй ел Nlереж парку пермоги, до кiлькостi пiлприемств, якi iT потрбують % х

kclliBrlrlk vcTalloBlt головного розпоряднlrка
бкlдlа,tr,нltх Kourr-iB/зircTyrII!IrK KepiBHtrKa )/c-|.alroRи
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О.М. Давпдко6*у
ъд

0r 0€ (пiлпнс)

*
+

*

i


