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пАспорт
бюджетноi прогрдмш мiсцеsого бюджету не 2020 piK

l. та ального гос bkol Mlcbkol 261367l9

26136719

rctrовною Ф]поDщию)

2. l210000 Управлiпня благоустрою, ктчDи та комуllальllого госllодарства lliкопольськоi MicbKoi радш
(кпквк мБ)

3. l2l60lз
( н!ймсц !aHHi ,lло.iФlьноrc aиюю!щ)

6013 0620 Забезпеченшя

(код за еДРПОУ)

lза
(ктпквк мБ) (хайltец,iаff ня бющi Фгрrми)

4. Обсяг бюд2к€тних призначень,/бюдra(етншх аснгнувань - 2 l50 ШЮ.(Ю у тому числi загального фОнлу l ШЮ fiЮ.OО

гривеньтаспецirльногофонду- l lýOШЮ.(Ю грuвень

на 2020 piK",

N з/п Цiль державно'i полiтики
l пiдвиrцення падiйностi Dоботи сиситем водопостачання та водовiдведення

7. Мета бюджетноIпрограмп - забезпечевня фчнкцiонування дiяльностi водопDовiдньканалiзацiйниго господапств

]Ys з/п Завлання

l Провелення ремонry вводiв на багатоповерхових булинках, лiквiдацiя пiдтопленнь булинкiв

3 Провелення молернiзачii каналiзацiйних мереж, полiпшення [юботи очисних споруд.

9. Напрямки впкорпстання бюджетних коштiв:

l0. Першiк реriональних uiльових пр0l,рам! якi вшнон5rються у сшалi бюлжетноi програми

и

Л! з/п Напрямкн викорuстання бюдltетних коштiв Загшьншй фонд Спеuiальний фонл Усього

l 2 3 1 5

l
Поточний рмонт вволiв на багатоповерхових булинках (олержувач КП
"нвувкг") l 000 000,00 0,00 l 000 000,00

2
Виконання робiт згiл,но з проеmами на капiтальний ремонт внlпрiшньо-
квартальноi каналi]ацii (в т.ч, виготовлення ПКД)

0,00 l 000 000.00 ] 000 000.00

3 3акупiшя запiрноi арматчри для tамiни на КНС, канмiзацiйних мережах 0,00 l 50 000,00 l 50 000,00

Усього | 00о оо0.00 l l50 0(ю.00 2 I50 шO,ш

Найменування мiсцевоi7 ргiональноi програми 3агшьний фонл Спечiальний фон.r Усього

l z з 4

Програма розвиткч flлагоустрою та iHt|lpacTpvKTvpи м.Iliкополь на 2020-2022 роки l 000 000.00 I l50 000,00 2 l 50 000,00

}'cbot tl l 000 000.00 l l50 000.00 2 I50 00().о0



l l. Результативнi показншки бюлжетноi програми:

Керiвник усташовlл голов$ого розпорядшl|ка
бюджетн пх кош,l,iв/заступ н ш к KepiBH и ка установи

}'п тa мiського бюл;кеr,у lliкопольськоi MicbKoi радlt

opl,aHy /Ке

В.О. Зiнчснко

ЙIш
Дr tl
м.л,

Спечiальниil фонл }'сьогоЛ!: r/п l Iока]нцкЕ Олиншчя вшмiру Джерсlо iнФормацii 'lага.льннl-t фонл

7l , ] ,l 5 6

0,00 l l50000,00 l l50 000,00l Капiтаltьшшl'i ремонт каналilаuil'iших мереж

l57 73lПротяжнiсть внlтрiшньо-квартапьно[ канмiзацii, що потребус
п.м звiтнiсть установи 0 l57 73l

JКiлькiсть запiрноi арматури каналiзацiйних мереж, що потрубус замiни шт звlтнlmь чстанови 0 ]

звiтнiсть установи 0 625 625
Протяжнiсть внррiшньо-квартшьноi каrrалiзацii, що заплановано до
капlтального

tl, M

шт звlтнlfrь чtrанови 0 з зКiлькiсгь запiрноi арматури каналiзацiйних мереж, що зiшлilновано

розрчL\унко8а I 600,00 l 600,00
Серлня BapTicTb l п.м. ремонта внутрiшньькмргальноТ каналiзачii, у т.ч.

rкд грн,

0 50 000,00 50 000,00Серелня BapTicTb олиничi запiрноi армаryри

0,40 0,40
Питома вага робiт згiлно з проектами на капiта.льний рмонт внутрiшньо-
кваргальноi каналiзацii, якi заллановано до тих, якi потрiбно виконати

х 0

l00,00 l00,00
Питома вага залiрноi армаryри для замiни на каяалiзацiйних мереж, яку
заплановано придбати до кiлькостi ]апiрноi армаryри. яку потрiбно Уо х 0

l 000 0{ю,ш) 0,00 l 0(ю fiю,001
Поточншl'i ремонт вводiв на багатоповерхових будннках (олержryвач

кп "нв},вкг")

од
звiтнiсгь Кп 330 0 330Кiлькiсть вводiв на багатоловерхових булинках, якi потрбують ремонry

проОу,кпt.t

од,
звiтнiсгь Кп
"нвувкг" бз 0 бзКйькiсть вводiв на багатоповерхових буликках, якi зашановаиi до

ремонту

l 5 873,00 0 l 5 873,00Серлня BapTicTb рмонry олпничi вволiв

х l9 0 l9Питома вага вводiв якi запланованi до ремонту до тих, якi потребують
%

е
о,

'(* *

сового
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