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ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

господаDства Нiкопольськот Micblsoi радш
r.Шщ.- *рщr,ý шЬtkфМу)

шаказ вц о2,0з dOdlxo AZ

плспорт
бюдtкетноi програмп мiсцевого бюдясету на 2020 piK

26136719нiкопольськоi MlcbKol
1. 1200000 та

головного розпоря.щк8)
26136719

за

НiкопольськоI MlcbKol
2. 1210000 у та

(шfolеrrушш вi.шювiдлшноm вшошrц)
(код за еДРПОУ)

04207100000(кпквк мБ)

3. 1218340

5.пЙФ!Для!'коп.яП'бюФЕтво!пргр.м:коястгтУцiяуftроl.ш:БюФ€поdкод€NФУ.ФД.шiз!хояУкР.lня"прмiсцеЕсэхоф'ryвsяв'!Ухршъi'.;заsонУкраiнr(пр
осво.яiз.с!дх(сФ!Еiю)держ!в*,.*,"п*.,_iйJЬТ*'Г,й.,r"zouop",.i""i,:i,TybzolojкуmzB,rB_и(зiзмiшrпдопо,ве 

fiми), посrаяом lьбiяегу

MiяigTpi. уцаlп nnoo втвердtеяfi. псрслtlч впдii дiшьяв1 tдо налаgrъ др прпрдоохоро,-* йБ "il 
liзр,rяб po*y Ml l47 (зi зшiншл тадоповнФшш): нцв MiнiФepcФ

бiHaHciB yкlaliня вiд 20.09,uоrz лs zрз tr| змlна*iilffi'йr;iй* ойь i"i-",26Ьпfi, 2014 ,lc sзб "Iro дйхi пггаlол !апр,ад"Urл прогмяно, uilDовоm мею,с"

с*лада"* m --"а,* "iсm"ихоюшть'ьlиiБоlЙirдепш 
iliюЙюmт riсъrот * "* -ЙН,""i"-|iifrтЙ*iБl,ь]оlьzоi"jiд22,12,20l? 

роху 
'{ф4_29lvl(зi

змiшм,)jРiшшнiшюлъ*-i"i*.'в*"иi,'iЬrйm,S'lлУп'про,"",;свнiюпо,tьш2020рiх'(зiзмiшя),

8340 0540 заходи за (код бпдхеry)

(кпквкмБ) (ктпквкмБ) (наforенуffi бюджffiоТ прогршн)

4. Обсяг бюдrсетших призначень/бюджетних асигнувань _ 2 735 500.00 грпвень, у тому чпслi загsльпого фонду - QlЩгривень т8 спецiаJIьного фонду 2 735 500,00 грнв€нь,

?. Мсгr бюдrссгноI програми -

8.

6.
N з/п

та lнше

визначенЕяфондута природно-заповiдногостворенЕя т€риторiЙвiдновленнябезпеки,екологlчноtзаftзпеченнялюдеи,життедшльностlбезпечнrх умовФормршtня
l

Завддння
Nр з/п

Mlcтa-екологiчного gганутасанiтарногоПокращеннянасаджень.багаторiчнихпридбанняl
середовищаприродоохорнног0qгшIузвиконанtlrl покращенняпроеюню( робiт2

9. Напрямки використання бюджетних коштiв:



Лl! з/п Напрямки використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спечiальнпй фонл Усього

1 2 3 4 5

l прилбання багаторiчних зелених насадженнь, висадка та угримання зеленrх

насаджень
0,00 l 000 000,00 l 000 000,00

2
Проекг на реконсгрукчiю кatнаJIlзiltlиних очисних споруд по вул

557 Нiкополя, .Щнiпропегрвськоi обласгi, у тому числr експергизам
0,00 l30 000,00 l30 000,00

J

впровадження мунiципа.пьнот авюматизованоi сиgгеми екологiчною

монiторинry сгану атмосферного повiтря натериторii м. Нiкополь (у mму
перерilхунок проекгно - коrrrюрисноТ доrсумеrrrацi r)

0,00 8б5 500,00 865 500,00

4
промислових випробувань для пiдтвердження ефекгивносгi

очистки м.
0,00 200 000,00 200 000,00

5

Розробка проекгно - кошторисноi документацii "Iнженерний захисг

житлових масивiв вiд силовоi ерзii в районi вулиць Несгеровц Рибн4

Рижиков4 Бакiнськ4 .Щекабрисгiв, Корленко, .Щнiпровська" пров,

Шкiльний, Знаменський в м. Нiкополi", mму числi

0,00 540 000,00 540 000,00

Усього 0,00 2 735 500,00 2 735 500,00

10. Перепiк регiональних цiльових прогр8м, якi виконуються у скпалi бюдясетноi програмп

1 1. Результатrrвн i показнrrки бюдrсетноi п рограм и :

Усьогоспецiальний
фо"д

3агальншй фошлнайменування мiсцевоi/ регiопальнот прогрsмп

4321

2 7з52735
"Екологiя

2 735 500,002 735 500,000,00у

ЛЪ з/п показники Одиниця впмiрУ .Щдерсло iнформачii 3агальнпй фонд Спечiальший фонд Усього

7
1

з 4 5 6

1
багаторiчних зеJtенпх н8с8дrкепнь, висадка та утрrrмання

насдджень
0 r 000 000,00 1 000 000р0

шт звlтнlсть вlддшry екологl1 0 661 667

шт 0 667
кiлькigгь

667

l
на грн розрахункова 0 l 500,00

якосml

0.00

ппоt\vкmч

еtьепивпоmi



Питома ваm садж&lцiв, якi плануюсrься придбати до необхiдноi кiлькостii
са-цжанцlв

х 0 100 l00

2

ПроекI па реконсгрукцiю кацалiзацiйвих очисних споруд по вул
Херсояська 557, м Нiкополя, ДlriпропстровськоI областi, у тому чис.пi

експертиза

0 130 000,00 130 000,00

кiлькiсгь яких необх ВИIVТОВИТИ lllT звlтнlсть вIддlлу скологr1 0 l l

кiлькiсть яких заплановано виготовити шт звlтнlqгь вllцlлу екологп 0 l I

BapTicTb експертизи одного грн рзрaнункова 0 lз0 000,00 lз0 000,00

одного х 0 100 l00

з
Впровадrкекfi я мунiципа.пьяоi автоматп3овапоi спстемп екологiчвого
мопiторингу cтarry атмосферного повiтря ня терпторii м. Нiкополь (у

тому чпслi перерахунок проектпо - t(omToprrcrroi доьтментацп)

0 865 500,00 865 5ш,00

Кiлькiсгь аюмmизованих сиситем екологiчного монiторинry сгану

що необхiдЕо
шт звlтяlсть вlддury екологl1 0 l l

проOукпу

Кiпькiсгь аюмmизоваяих сиситем екологiчвоrо монiторинry сгаяу

атомосферяоr0 повiтряl що зaшlлalяоваrо впровадштй
lгт звlтяlсть вlлцшу екологlt 0 l

ефекtпuвносtпi

Залальний обсяг фiнаfiсумяпя впрвадrкенt!я мунirцпrцьноТ
авюматизовztвоi сисI9ми екологiчноro монiторинry сгму агмосфрною
повi,гря згiдно з програмою

грн звlтнlсть вlдlt-пу екологl1 0 4 з7t 000,00 4 371 000,00

l

Вiдсоток KourTiB, цо заплаяовано сIцmити в 2020 pli за впрвалженпя
мунiчипальноi аrюматизовatноТ системи екологiчною монiторинry стшIу

атмосферного повiтря

х 0 20 20

4

ПровGдеявя промпсJrовхх випробувaнь для пiдтверлкепttя
еtфlсгивпостi реагсптвоТ очrlсткп в yMoBlI очвс!lих каЕrлiзsцiйtlrir
споруд м. Нiкополя

0 200 000,00 200 000,00

Кйькiсгь вирпобувань, що необхiдно првести для пiдгв€рд7кеIIЕя

очиqгки в очисяих кltнаJrIзацlиних
шт звпнlсть вlд]llлy екологll 0 l l

Кйькiсгь вирпобуваяь, що зzцlлмоваIrо провести для пlдтвердкецня

фекгивностi реагеrrгяоi очисгки в умовах очисних каяалiзацiйних споруд
звlтнlсть вцдrлу екологll 0 l 1

l

шт



200 000,00200 000,000розрахунковагрнВаргiсгь проведення випробування дJlя пiдтвердження ефекгивносгi

очистки

l00l000хо/окrлькостlнеобхiдноiдозаплановано провестищовагапитома випрбуваяь,

540 000,00540 000,000
захистIнясенернийдокументацiткошторисноiпроектноРозробкя Рибна,Нестеровв,в раЙонi вулицьсиловоl ерозiТвцмасивlв)lмтлових пров..Щнiпровська,Короленко,.I|,екабрrrсгiв,Бакiнська,

чиспr експертrrза.томуНiкополi" ум.знаменськийШкiльний,

5

ll0екологllзвlтнlстьшт
необхiднощокlлькtсть пкд,

ll0звiтнiсгь вiддiлу екологiiшт
якi заплаrrовшrо виготовлIтикiлькiсгь ПК.Щ,

5405400

одною ПКД

l00l000ху"питома вага ПК.Щ, якi планусться до кiлькосгi ПК,Щ, якiрзрбити

а

э-
,\l|

{,
Ч. *2аl з6719
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Керiвник установи головного розпорядн
бюджетних коштiв/заступник керiвника

ПОГОДЖЕНО:

УправлiннЯ економiки, фiнансiв та мiського бюджету

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

заступник керiвника мiсцевого фiнансового

ика С.О.Латашенко

о.М. Давидко

MicbKoi ради

(пi.цис)

(пi.щис)


