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бЮdЖеmноi проерамч мiсцевоео бюОжеmу на 2022 piK ! alc,z ,lc.z,l ,r-ijrФ'-

43000о0
(код Програмноi

класифiкацii
видаткiв та

кредиryвання
мiсчевого бюджетч)

4310оо0
(код Програмноi

класифiкацii
видаткiв та

кредlиryвання
мiсцевого бюджеry)

3. 4з1603о
(код Програмноi

класифiкацii
видаткiв та

кред}fryвання
мiФЕвого бюджету)

бо30
(код Типовоi програмноi
класифrкацiТ видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджету)

0620
(код Функцiональноi

класифiкацtТ видаткiв та
кредитчвання бюджеry)

Орrанiзацiя блаrоустрою населених пунктiв
(найменування бюджетноi програми згiдно з

типовою програмною класифiкацiсю видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry)

054.10576

Йза еДРПОУГ-

(код за едРпоУ)

14549000000
(код бюджету)

054l0576

Обсяrбюдя<етних призначенЫбюджетних асиrнувань - 6 297 998 rривень, утому числi загальноrофонду _ 360оФ0 гривеньта спецiальноrо фонду-2697 998 rривень
пiдстави для виконання бюджетно'f програми

rйсrхгщiя yкpaiм м 28.о6.1996 р м 25,1,dэ6€рi
БФдrеплt ,Фдф уФэiни вЦ Оа О7 2О12 Ddч М 2ir56 vl
3а@ У,Фоiн, 'Про Де!ЕвЕй бoд,{ýт У$вl;и Ф 2022 ф.ад О2, 12 21р Mlg2&lx
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",o,.l вд , ь 2п2 бА 21 12 Мр-пром *си4ы коовд,lэфйsоi р€ди з пйвЕ грФэдс*. o"i,,q.y 
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6. Цiлl вФЕ!юi пФiтrrrt в. дфя.неtю яшl спрr.ФЕ tмiпЦя йorrxýiнoa цюrр.мп

7. Мета бюдlкетноi проrрами
Пiдвищення рiвня благоустрою Mlcтa



8. 3авдання бюджетно[ програми

9. Напрями використання бюджетних коштiв

мiсцевих / регiональних проrрам, що виконуються у проrрами

3авданняN9 з/п
Придбання матералrв , обладнання , iнвентарю. спецавто,[ехнiки для благоустрою MicTa

2 3абезпечення грлмаiня в належному технiчному cTaHi об'екгiв вулично - дорох<но'i мережi 
.

ЬлeнoiзoниНас€лeнoгonyнкryтапoлinшeнняйoгoeкoлoгiчнихумoв?
4 Проведення оемонтч об'екгlв вчлично-дорожньоt iнфраструrгури
5 lншi видатки з благоустрiю
6 ромадський бюджет
7

Напрями використання бюджетних коштiв

належного функцiонування побровоrо та комунального

та лримання на належному plBHi зеленоТ зони населеного пункту та полlпшення

гривень

гривень

Nq з/п Найменчвання мiсцево'f / регiональноi програми 3аrальний фонд Спецiальний фонд Усього

2 3 4 5

1 I lрограма ое(Dоэмування та розвиткч житлово_комунаJiьнOlU lUciIUлapUiBd MlLld lчlикUJldоЕё пd ZчZч,.чLч Pw^,l 3 600 00с 8t_]t_] (_)(_]U 4 40о оOс

2 Програма Громадський бюджет м, Миколаева на2О21-2О24 роки 1 897 998 1 897 998

Усьоrс 3 600 000 2 697 998 6 297 998

1'l. Результативнi показн ики бюджетноi проrрами

капlтальнl видатки на реалlзацIю громадських проектlв

та протяжнiсгь обектiв вулично-дорожньоi мережl, закрlплена за

територi'i об€кriв зеленого господарства, яка пlдляrае caHlтapHoмy

лькiсть обсктiв вулично_дорожньоi iнфраgгруlсури, яка потреоу€ поточного

и громадського транспорту якl

лькiсть обекгtв вулично-дорожньоi iнфраgrрукryри, яка потреОуе капlтального

лькlсть поточних громадських проектlв, якl заплановано

лькiсть капtтальних громадських проекгiв, якi заплановано реалlзуват.и MlcbKol

Ns з/п показники
одиниця
оимiпv Джерело iнформацiТ 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 J 4 5 о

|ат
грн iшення МиколаiвськоI Mlcbкoa ради

(апlтальнl вилатки на оеалlзаu|ю гDомадських пDоектlв гDн iшення МиколаrвськоI Mlcbкol ради 1 897 1 897 99t

тис-к8.м гехнiчнi паспорти

1ороги тис.кв,м гехнlчнl паспооти
,] zUU.эёt

)iшеяня виконкому MicbKoT ради 125,2| 125,2|

<iлькiсть об'екгiв бпагочgгоою. що потребчс капiтального ремонту од, акг обстеження

од, ]кг обстеження

од акт обстеження
пDодчктч

од, рiшення Миколаiвськоl Mlcbкol ради
од.



1лоща та протяжнlсть oo'eKTlB дорожнього господарства(в розрiзi Тх видiв), якi
lлануеться угримувати 8 належному технiчному cтaнi. в т.ч.

тис.кв.м гехнlчнl паспорти

1ороги тис.кв.м rехнiчнi паспорти v з20,892 з20,892
'lлоща територii обекгiв зеленого господарства, на iiiЙ гrлануеться сарrпа
rрибирання ( догляд) рiшення виконкому Micbкoi ради 125_2з 125,2з
кlлькlсть обекгaв вулично-дорожньоj iнфрасгрукгури, на яких плануеться
провести поточний ремонт ( в розDiзi Тх видiв):
3упинки громадського транспорry, на яких плануеться провести поточний
ремонт од розрахунок до кошторису v
кlлькlсгь об екriв вулично-дорожньоТ iнфраструктури, на яких плануеться
провести капiтальний ремснт
зупинки громадського транспорту, на яких плану€ться провести капiтальний
эемонт од. розрахунок до кошторису 1 1

середня Bapтlcтb одного поточного громадського проекту грн розрахунок
середня Bapтlcтb одного капiтального громадського проекту грн розрахунок 474 499 5с 474 499 5(
с€редня вартiсгь уrримання об'екгiв дорожнього господарсгваб розрЬi П
qцдiв) грн розрахунок

цороги 1 кв.м грн розрахунок 9,82 9,82
эереднl витрати на caнiтapнe прибирання (догляд) ,1 га територi-r об'екгiв
зеленого господарства грн розрахунок " з 194,1 3 194,1

эередня BapTicTb поточного ремонry одиницi об'екrу вулrrачноgоржньоТ
нфраструкrури (в розрiзi iх видiв), розрахунок
зупинки громадського транспорту грн эозрахунок v 16 666,67 16 666.67
середня Bapтicтb капiтального ремонry одиницi обекry вулично -дорожньоi
iнфраструкrури(в розрiзi it видiв); созрахунок

зупинки громадського транспорry грн эозрахунок 800 000,0с 800 000,
4 якостi

цинамlка кiлькостi реалiзованих поточних громадських проекгlв вiлс эозрахунок
цинамiка кiлькостt реалiзованих капiтальних громадських проекгЬ вlдс, эозрахунок 100 10п-lитома мга кiлькосгi реалiзованих громадських проеfiiв до запланованих вiдс, ]озрахунок
питома вага кlлькос,i об'екгiв дорожнього господарства (в розрiзi Тх видiв), що
rгримусться до загальнот кiльхостi об'€кгiв дорожнього господаDства вlдс розрахунок

дороги вlдс ]озрахунок 26,i 26,7
питома вага площi. санiтарний догляд якоi запланований, до площi що потребус
догляду вlдс розрахунок 100,( 100,0

питома вага обсктiв вулично-дорожньТ iнфраструкгури, що зазналlа гюточний
ремонт до тих, що потребують ремонry ( в розрiзi ix видiв) розрахунок

вlдс розрахунок 10с 10с

Ф.р"rу"."
зупинки громадськоLо транспорту вlдс розрахунок 10с 10с

Голова аОмiнiсmрацii ОлексанOр БЕРЕ3А

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Bipa СВЯТЕЛИК

(пiдпис)

'ao{L
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)


