
пАспорт
бюд;кетноТ програмш мiсцевого бюдясету на 2020 piK

l. 1200000 Управлiння благоустрою, iнфраструктури та комунальцq]q JосцодgIстса Цiц9цs4цсьд9i!ц!sц!(Ф_р4

lлтвЕрджЕно
Нiкаr NliHicт.pcтBa фiнансiв Украiнп
26 серпня 20l{ року.Лl! 836
(у редакцii накаlу Mixicтep.Tвa фiнансiв yкpai'rx вiд 29 грудsя 20l8 poкy,i& l209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ
Уппавлiння благоyстDою. iпфпастпчкrчDп та комчпального
господа пства lIiкопольськоТ MicbKoT Dади
l.rtýyв.il. rlпкт Prmшr.nшfr rk|lФfuч)

"^*^, 
боИооl.У3'У' м l

26I367t9
(кIIквк мБ) (наймен}ъdня ю-lовноФ роtпоряf ника) (код за еДРПОУ)

2. l2l0000 Управ.пiншя благоустрою, iнфраструкгурlr та ком},налыlото господаIlствз Нiкоцодцсцщq|щlgькоf ради 261361 l9
(кпквк мБ)

J. 0l l8l t0 8l l0

(наймеNsмня siдповiлмьноrc виконшш) (код за еДРПОУ)

0320 Заходи iз запобirаннцта лlцсЦ4цЦд4дзвшчайних сштуацiй та наслiдкiв стихiйного лиха 04207100000
(lfiKBK мБ) (ктпквк мБ) (кФквк) (нймеm,вщня бюйФноi програми) (код бюдхету)

4. Обсяг бюджетних прlt]ндчень/бюд:lсетнltr аснгнувань - []!!ЩQQQ;QQ, гривень, у тому чшслi загальвого фопду - 9Д гривень та спецiального фопду - !_Щ._0(ЮJQ гривень,

та iнфраструкryри м,Нiкополь на2О20-2022 роки": Рiшення Нiкопольськоi t*liськоiрали вiд 20.12,20l9J'{b 70-57/VIl "Про бюлжет MicTa Нiкополя на2020 piK"

]la llя яких

N з/п l liль леожавноi полiтики
l забезпечення захистч людей вiд можливих наслiдкiв радiацiйного забDчднення мiсцевостi.

7. Мета бюдlкетноi програмп - Забезпечення захисту людей вiд можливих наслiдкiв радiацiйного забруднення мiсцевостi,

8. Завдднllя

Лi з/п Завдашня

l Забезпечення капiтального ремонry спорул чивiльного захисту та виготовлення ПКД

9. Напрялrки впкорrlстанllя бюд,,*iетних кош r,iB:

Л! з/п Напря lr кш ви Koprtc] ali!| я бкlдiксr,них коtшr,iв Загальший фонл (ittечiальншй фонл Усього

I 2 3 1

]

Капiтальний ремонт захисноi споруди цивiльного захисry Ns l 5336, у т.ч.
виготовлен ня ПКД в м, 1-1i кополi Дн i пропетровськоi областi

0,00 600 000.00 600 000.00

Капiтальний ремонт захисноi спор},ди цивiльного захисry Nз l 535l, у т-ч
виготовлення ПК! в м Нiкополi .Д,нtпропетровськоi областi

0.00 l l80 000.00 l l80 000,00

}'сього {}.00 l 780 000.00 l 780 000.00

l{). Ilcpe,riK регiона,rьшшх цi.llьовrtх rtрогра}r, якi вшкоtll,кllься r,ск.падi бюджетшоi програмш





УсьогоСпечiальний фонл'}агаllыtlrii 
ф<rшлн агt менування пriсцевоi7 регiональноi п рограl}t п

4JJl
l 780 000,00l 780 000,000,00

Програма розвитку благоустрою та iнфраструкryри м.Нiкополь на 2020-2022 роки
780l 780

УсьогоСпецiальнпй фонд'}агалыrнir фонлliKepe,,lo iнфорлrачiiОлиншчя вимiрупокаlншкrrЛ! r/п

600 000,000.00грlIКапiтальний ремонт захпсноi спорудп цивiльного захпсту JYэ l 5J36, у т,ч,

ПКД в м.НiRополi областi

l 48,80 l 48,800звiтнiсть вiллirry НС там2площа захисноi споруди
98,00 98,000звiтнiсть вiлдi.тry Нс там2Площа захисно'[ споруди, що потребуе капiтального ремонту

98,0098,000,00звiтнiсть вiддi.rry Нс там2площа захисноi споруди, що заплановано до капiтального ремонту

ефекmuвносmi
6 |22.450.00 б 122,45розрахунковагрнl м2 плоuriBapTicTb робiт з капiтального

l00l000рзрахунковапитома вага площi захисно'i споруди, що запланована до

до площi. шо потребус ремонry

капiтального

ремонry
l l80 000,00l l80 000.000.00грн7

Капiтальнllй ремонт lахисноi споруди цrrвiльшого захисту Nэ l5J5l, у т,ч,

вllготовлення Пкд в пr.нiкополi !нiпропетровськоi областi

заmраm
200,90 200,900звiтнiсть вiддi.lry Нс там2Загальна площа захисноI споруди

l 73,00l73,000,fзвiтнiсть 
вiллi"у Н?м2захисноi слорули, uro потрбус капiтального р€монry

l 73,00l73,000Гз*"вiллiлуНСтам2ГIлоша захисноi споруди, що заплановано до капiтального ремонry

6 820,8l6 820,8l0,00розрахунковагрнСерелня BapTicTb робiт з капiтального ремонry l м2 плоuti

l000 l00I розрахунковапитома вага площi захисноi споруди, lцо запланована до

ремонry до площi, що потребу€ ремонту

капiтального

ll. Результатrtвнi покаrншкн бюджетноI

KepiBlltrK усташов]l головного розпорядникд
бюл;кеr пшх коlштiв/заступнпк kepiBrrиka установи

llазва ll : Управ.лiш!lя економiкп, фiнаrrсiв r,a мiського

оргапу /

ольськот мiськоi радш

В.О. Зiнченко

ансового

(пiJпilс)

О.М. Давllдко

76543l
600 000,00

l


