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Мета бюджетноТ проrрами
3абезпечення надiйноТ та безперебiйноi експлуатацП к,rтлового фонду та прибудинкових територiй

Завдання бюджетноТ проrрами

06lo



,l lРОведення робiт по вiдновленню асфальтового покриlтя прибудинкових територiй та внуrрiшньоквартальних про'i'здiв.
Громадс!кий бюджет

9. Напрями використання бюджетних KourTiB

N9 з/п Напрями використання бюджетних коlдтiв Заrальний фонд Спецiальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
lроведення рооп по вlдновленню асфальтовоrо поФиття приОудинкових територiЙ та
,нутрiшньокваотальних пDотзlliв.

400 00с 7 237 00( 7 637 0о0

2 Фмадський бюджет 2 299 51ý 2 299 519
Усьогс 400 000 9 536 51! 9 936 51з

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюд)a(етноТ програми

N9 

'п
мiеuёво, / оеraонапьноI ппогпами 3агальний фонд Усьоrо

1 2 3 4 5
1 lрограма реформування та розвитку житлово_комунального господарства Micтa Миколаева на 202Ф2024 роки 4oU {J{,rU 7 237 ool 7 бз7 0о0
2 lрограма Громадський брджёт м. Миколаева ве 2О21-2О24 po$n 2 299 51Е 2 299 519

Усьоrо 400 00 9 536 51! 9 936 51s

1'|. Результативнi показнхки бюджетноТ програми

Гопова аOмiнiсmрашТ

}ф з/п показники Одинrlл
вицlпч ДDкерело lнформацП 3аrальнlrй фонд Спецlальний фонд Усього _.-,..;

2 3 4 б 7
]атрат

грн, 2 299.519 ,,оо <lC

плоца асфальтовоrо покриття приOудинкових територiй та
внчтDilлньокваотальних пDотздiв- шо потDебче вiдноmення кв. м. звiтнiсть рTанов 467 5_580 бмi
продукry
кiльпGть капiтальних громадських проекriв, якi заплановано реалiзувати од.
плоlца асфальтовою покриття приOудинковж територiй ra
внчтрiчlньокваотальних поотздiв- шо планчеться diдновити кв. u. qефепнi аrти 467,ос 5 580,00 би7,ш

гDн )озра(vнок 766 506, 766 5о6,3з
:ереднi витрати на вiдновлення 1 кв.м.асфальювого покрrйя прйбудПнбвй
!,ериторiй та внYгрiчlньоквартальних пооТздiв грн. юзраryнок 856,5з 1 296,95 215з,48

lKocтi
4HaMlKa кlлькосfi реалlзованих капiтальних громадських проеrгiв в]дс. )озра)о/нок lUL 1ос

питома вага ]rлощl асФ€lльтовою покриття приоудинкових територlи та
внррitчньокартальних проТздiв, ч{о плануеться вИновити, до площi
асфальтовоrо покриття прибудинкових територiй та внугрiцJньоквартальних
1поiълiв lllo потпёбчa пiлсавпарнq

вис. 10( 10с 10с
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