
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ]\{iHicTepcTBa фiнансiв УкраТпll
26 серllltя 2014 ЛЪ 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
упDавлiн шя благочстDою. iнф]lаст]lчкгyrrи та комчнальпого господарства
нiкопольськоi MicbkoT радrr

(наl"lмепчвання

nr*", "io 2* ,96.
розWяднлlкл коштiв мiсцевого бюлжету)головfiого

упDавлiння ekoHoMikll. фiнансiв та пriського бюдясетч Нiкопольськоi MicbkoT ради
(найменування мiсцевого фiнднсового органу)
нака] вiд 0с.с*.2G)/8 .,y'(d'

пАспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюлжету на 20l8 piK

1.1200000 Управлiння благочстрою. iнфrrастrrчктчrrи та комчнального господаDства Нiкопольськоiмiськоiради
(КПКВК МБ) (мйýrециш rоf,овного ро]порядrc)

2, 1210000 Уппавлiння благоvстDою. iнфрастрчкгчри та комчнального господарства Нiкопольсько[мiськоiради
(кпквк мБ) (наймсщаш BiдoвiщbHorc вre@щ)

3.1217364 04Ф Впкояrнgя iпестпцiйппх пооспiв в naMKnr бiяапсчьапяr заходlв соuiмьпо-скопомtчпоi компепсацп оlrзкч пдсыеявя. яхе ппохпьаg па т!опmdiзопи
спосг.D.iкеняя ( вrgючrю{х спiвбiнrяс}ъrппя)

НiюпФсьхоi Micbюi рад! вiд 22 г!удu 20u року rc 64-29MI ''Про бюдr(ег MiсIa я! 20l Е piк'' (зi змissми),

6. МGп бtол*опоl оро.рдй! Здф}пе{.хпt рввшtч iвФlsсцукrуря TGplTopiY

7. папроrрсмr, .прмоцяi п. доф.л.ппt мФl, в!зЕ.ч.воI п!споplоп бrощr.оl прr!омl
JФ з/п кпквк кФквк Назва пiдпрограми

1 2 J 4



(Trlc.lprr.)

8. ()бt:rit tt фirlлlrс1 вапня ГrKl lжcltltlT lll)()l pil\|lt r 1rrllpiti пi]rпроt Par! lа l'll]:laIlb

,{l llll K!iKl]K
l)altllt

1 295,80000

2 зв8,62300 t

спецiалыllrй dlондзага_ltыtttit tllotlл
кФК ] Пiп,,р.r,ра\lаhiiв,lання бюджетнсli програ\,Il

б
4l_)2]

1 295,80сOсПоr очнttil pe\rolrт -lорiГ прlrватного се}сгор}' за рахунок
субвенчii0490l2l7j64

8 170,36000817с,з600скзtliт:rпьниii реrlоttт .:tцliг прliватtlого сектор!, за

рахунок субвснrtii0.1902 i2l7364

1100,917001 10с,91700
049()l2l7364

2 з88.6230с0,00000] 
Irско,,с;рукrriя проiзttоi riacтItHl! з влаштуванIlяIt

l в.:пхtrього lпар1, ас(lа"п;,тtrбстонного покриття I la

1 в. :;-i-opixiBcbKa }, м,ili кtltlt,ль .ЩнiпропетровськоТ областi
0490l2l7з64

12l,t
l)a lOu

9. Перс:Iiк peгiolla.,rblt lrx tti. tbolrttx ll p()l pitrl, якi trtt Ktlllt,Kl l ься v cK;la,ti бюд;кетноi проtрамп
l'азомСпечiа_llы;пir {tонлЗаr,альнlrii t|lонлKllKBK

I{азва рсгiона.llыюi lliлbottoi програNlи : а lIl,]lllpoгpaмli
54

-)
l2 955.70000l l1659 90000| 295|2|7з64пr. HiKollo-,lb на 20l7гожлlтjloRо-коI l, l 2 955.70000ll

Всьо
l0. Резlль rативнi lloltalllttrilt бюjl;пеrltоi проl'раrtи \ р пiлпрограrr i завдань

!]iдсtrr.оК дорiI.. tuo потеб),ютЬ pe\.IoЕT}';ro ropil,. що заll;lа!{()ваtlо вlдремоuт},ватll

Iialli l a.,rbH lt ii lt t}aI,I{Ot о сек l() fа cll

з(lпl palll

к
l2 l 7з6-i

] l, ij](l!яж}{!сI !,,цl1l;1 11 ( lltl B1,"r I'opixiBr:l,Ka ; l)i])]:]i] ] ]](lг() aскт()г\ Iiir ttol,peбr< pcKtlt;c;,pvKttti

:1, 1 ijil B\,l Уc::c:lcl,Ki;"l') l:]]]l|]i]] j;(,:l} aскJl,Г\ ,.,,,,r, ll,'ilr t nt']:lt]]a ] i]\ blIii

Зt;ачення
показнI{каflжерело ilrфорлrачiiОдlлttrtця BlrrliprI{азва показника

Ng з/п кпквк
654J1l

нокla рах}, сl,бвеlrчiiaa,|,IloI,oо г()ч ll ll IllI ccKTopv.ropir, pIlpc\l()ll Il2l7з6]l
запlрапl 32з9Звiтнiсгь \ c,l,aHoBl,tкв. \1

iг прtлватrtого ссктор},, Iцо поlреб!,с pc\toнT)Протя;кнiсr,ь ;top

з2з9звiтнiсть чстанови()д.
I Iро,l,яжнiсть .topir, приватного , що,]ап_]lановаllо B1,lpe\tollтvBaTI,!сектор!,

ефекmuвноспti 0,40розрах},нковагрIr
Bapтicrr, поточного ремонц, l кв.rлСсllс,tttя

100х/о

2

Kl} \! Звir,нiс l,b \,с I aHoBt,t эlао д

х]} \] .]BiTrlic,1,1, \ t]IaI{oBtl zoU'r
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I'сконструкuiЯ проiз,{оi частI,Iни з влашryваIttlя ]\,

' всрхrtього шrару асt|lа-,lы,обетонного покриття l]a

, 
Br lt. Успеrrського 1, rr. I i i кополь /f нiпропетровськоi

iоб:rас,гi

l
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11712Звiтнiсть установикв.м
капiтального ремонryшlо потребуссекторуприватl{огодорiг

проdукmу 2339,5Звiтнiсть установикв. мзапланованоUlo реконструюватисектору.по приватногоlcтb вул.Г'opixiBcbKa)дорогtlПротяжtt 26о4Звiтнiсть установикв. мзапланованощо реконструюватисектору,по приватногоУспенська)вулдорогиПротяжнiсть 11712Звiтнiсть установиод.
запланованоUlo вiдремонryватиcet(гopy,приватногодорiгПротяжнiсть

ефекmuвносmi 1021,0розрахунковагрl{почастини Горiхiвськакв,м. вул.ПроiзноiреконструкчiiBapTlcTbСерелня 422,8розрахунковагрнуспенськiйчастини пом.кв вул.ПроiзноiреконструкцiiBapTicTbСередня 697,6розрахунковагрн
Середня BapTicTb поточного ремонry 1 кв.м

якосmi ,100хоh
дороги по вул.горiхiвськiй , що потребуе ремонту до вiдсотка дороги по вул.Горiхiвськiй , що заплановано

вiдремонтувати
100х7овiдсоток дороги по вул.успенськiй, що потребуе ремонry до вiдсотка дороги по вул.горiхiвськiй , що заплановано

100х%
, що потребlrоть ремонту до дорiг, що заплановано вцремонryвати

lдсоток дорlг.

iнвсстпцil"rнrtх п пlдпl1.

Код
Найменуванrrя джерел

надходжень
кпквк

KacoBi видатки станом на
План видаткiв звiтного перlоду

Прогноз видаткiв до кiнця реалiзачii
iнвестицiйного проекry3

пояснення, що
характеризують

джерела

фiнансування

1l

01 сiчтrя звiтного перiоду

загальний

фонд

спецlмьни
и

rЪонп
разоN{

6

зага.lьний

фонл

1

спецiальний

фонд

8

разом

9

загальний фонд

8

спецiальний

фонД

8

разом

10

1

1

проiзноi

частини з влаштуванням
верхнього шару

покриття на вул.

Успенського у м.

Нiкополь,

]

|2,1,1з64

4

l 100,91700 1 100,91700 б,61700 б,61700

б02400

Кошти, що передаються

iз загального фонду до

бюджеry розвитку
(спецiального фонду)

1 100,91700 1 100,91700 6,бl700 6,б1700

1



a a

6.6l 7()0 6.6l 7(х)2 Jtttl.(l23(X) 2 Jttti.62J()()I2l7з642

Реконсrрr,кltiя проiзноi
частинл!,] влаштуванняll'l
BepxHboI,() uiару
асфалыOбетон ного
покрит,Iя иа вчл.

Горiхiвська у м.

Нiкополь.
!нiпропсrровськоi
областi

6,(l l 7()0 6,6l7002 J88.62J002 J88,(l2J00

гш

Кошти. tIlcl псредаються
iз загаlьнtrlrl (lонду до
бюджеr} розвI{тку
(спечiаrьного (lонлу)

(n)2J00

I].2J"l00 l J.2J.l00J J89.5]{)()0 J {89,5.1000\llI}cbolrl

Ёlко

*

Jс
(.)
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| Кол функчiональноi класифiкачii видаткiв та крсл}tтування бюлжеry BkaJ\.1 ься лиlllе у випадку, kojl

r 
I Ir HKl l t заповнюr l ьiя l IjibKli для за1 Bep,]жeIll:r r rttcцeBoM1, бюджстi вlr-з гкlв l;а,tання кре.lштiв t,.t

'Проrпоз видаткiв дtl кiнчя реалiзачii iнвестицiiiного проекту зазнача(ться l розбивкою за

Керiвник установи I,оловного розпоl)ядника
бюджетних коштiв

ПОГОДЖЕНО:

KepiBHllK фiнансовоrо органу

t4

програма не ltодiлясться на пiлпрогралr и

iнвестицiйннх проектiв (програм),

В.о. Зiнченко

lнIциФи та llрlзвицlе

О.N'I.Давидко
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о
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iнiчиаи та прtзвище
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