
ЗЛТВЕРДЖЕНО
Ilаказ MiHicepcвs фiнавсiв Укрsiци
26 серппс 2014 року Лt 836
(у рg8кцii Еiк8зу Мiшiшерсгвr фiнансiв УкраТни вiл 29 грудня 20lE року Лr 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
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б. ня яких а

7. Мета бюлжетноТпрограми - Забезпечепня населення питною вщою н

N з/п полlтики
l та якостl

8. бюджетнот

9. Нап рям ки ви користдн t|я бюдrrсетних коштiв:

ЛЬ з/п Завдання
l покращення стану водопровiдних мереж та якостi водопостачання

ЛЪ з/п Напрямки викорl!стання бюджетших коштiв Заrальний фонд Спецiальний фонл Усього
7

3 4 5
l Поточний ремонт мереж водопостачання 9 l87 500,00 0,00 9 l87 500,00



2 напроектiв капiта,lьний старихремонт дlлянокаварlиних
тамагiстмьного водопроводу проходження експертизи проектiв 0,00 l00 000,00 l00 000,00

з Закупiвля запiрноi арматури для замiни на ВНС,водопровiдних мережах 0,00 l00 000,00 l00 000,00

9 387l0. Перелiк регiональпих цiльових пIрограм, якi виконуються у сlоlадi бюджетно[ програмп

Назва регiональноi цiльовоТ програми та пiдпрограми Загапьний фонд Спецiальний фонд Усього
l

J 4 5
Програма розвитку житлово-комунil,льного господарства м. Нiкополь на 2017-2019 роки 9 l87 500,00 200 000,00 9 з87 500,00

Усього 9 9

ЛЬ з/п показники Одиншця вимiру [яtерело iнформачii Загальний фонд Спецiальншй фопд Усього
2 3 5 7l ремонт мереrк водопостачання

запраm

водопровiдниХ мереж (приватний сектор), що потребують
ремонту

Протяжнiсть
п.м Звiтнiсть установи 89050 0 89050

мереж (приватний секгор), що загlпанованi доводопровiдних
п.м Звiтнiсть установи ll470 0 l l470

ефекrпuвносmi

до ремонту

Серелня l п.мBapTicTb водпровiдних якl(приватниймереж секгор),
грн. розрахункова 801,00 0 801,00

вiдсоток водопровiдних мереж (приватний секгор), якi заrulановано
вiдремонтувати, до тих, якi потребутоть ремонту /о х l2,88 0 l 2,88

!инамiка.протяжностi вiдремонтованих водопровiдних мереж порiвняно з
попереднlм роком

о//о х 530 0 530

2
п

виготов.пення на капiтальнийпроекгiв старемонт рих аварlпних
lloK магlстрального таводопроводу проходження експертпзи

заmраm

кiлькiсть проектiв на капiтальний ремонт, що потребуrоть вигоювлення шт Звiтнiсть установи 0 5 5

1 1. Результативнi показнлrки бюдясетноТ

9 187 500.00 200 000.00

4
Поточний

ремонту



проектiв на капiтальний ремонт, що запланованi до виготовлення шт Звiтнiсть установи 0 5 5

ефекmuвносtпi

Середня BapTicTb виготовленIul
магi стрального водопроводу

одного проекry на капiтальний ремонт
грн. розрахункова 0 20 000,00 20 000,00

питома вага проектiв що потрiбно виготовити до проекгiв, що заплановано
виготовити о//о х l00 l00

3
запiрпоТ арматури для замiпи на ВНС,водопровiдних

мереrках

Кiлькiсть арматури, яку потрiбно закупити од Звiтнiсть установи 0 6 6
проdукmу

кiлькiсть арматури, яку заrrлановано зацпити од Звiтнiсть установи 0 6 6

середня BapTicTb одиницi запiрноi армаryри для замiни на Внс грн. розрахункова 0,00000 lб 666,6,| lб 666,67

Вiдсоток запiрноТ армаryри, яку заIUIановано закупи.ги до потреби о//о х 0 l00 l00

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступник керiвника установи

та мiського бюджету Нiкопольськоi MicbKoi ради

В.О. Зiнченко

О.М. Давидкофiнансового органу /

Датr 9/0 (пiшис)
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