
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління економіки, фінансів та міського бюджету Нікопольської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

І2.03.2020р._№__7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

І.____________ 3700000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Управління економіки,фінансів та міського бюджету Нікопольської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02312465
(кол іа ( ДРІІОУ)

2. 3710000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Управління економіки,фінансів та міського бюджету Нікопольської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

02312465
(кол за СДРІІОУ)

3.____________ 3717693__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 7693________________ ___________ 0490_________
(код 1 ипової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації

кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльніст ю
(найменування бюджетної програми згідно з Л иповою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

04207100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджеі них асигнувань 908 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 908 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України,
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ІІЦМ складання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2017 р. № 1181 «Про внесення змін до наказу МФУ від 20.09.2017р.№793"
Наказ Міністерства фінансів України від 07.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»
(зі змінами від 12.01.2012 р. № 13).
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів.
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 
що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 р. № 945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765).
Закон України «Про державний бюджет на 2020рік» від 14.11.2019 №294-ІХ.
Рішення міської ради від 28.02.2020р. №81-60/УП «Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №70-57/УП «Про бюджез міста Нікополя на 2020 рік», Програми 
фінансової підтримки комунального підприємства "Центр соціальної торгівлі" Нікопольської міської ради на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 28.02.2020р. №80- 
60/УІ1.

6. І їіл і державної полі гики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної прої рам и

№ з/п 1 I_i.ii» державної політики

1 Створення належних умов для організації роботи комунальних підприємств

7. Мега бюджетної програми
(творення належних умов для органі зації роботи КГ1 "Центр соціальної торгівлі



6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Стабілізація роботи комунального підприємства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
І погашення податкового боргу з податку на землю 908 000.00 0,00 908 000.00

УСЬОГО 908 000,00 0,00 908 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

І Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Центр соціальної 
торгівлі" Нікопольської міської ради на 2020р.

908 000.00 0.00 908 000.00

Усього 908 000,00 0,00 908 000,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

О.М Давидко

№ з/п І Іоказники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

погашення податкового боргу з податку на землю гри Довідка податкової інспекції про 
заборгованість

908 000.00 0.00 908 000.00

Продукту 0,00
збереження вартості горі івельних місць для соціально захищенного 

населення
од. Розрахункові показники 250.00 0.00 250,00

Ефективності 0,00
фінансова стабілізація роботи підприємтсва в іде. Розрахункові показники 7,00 0.00 7,00

Заступник міського голови- начальник управління економіки, 
фінансів та міського бюджету

(інішали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕН
Упр екоіг.фінан 
(І Іазва місцево

|у правд ін ня екон ом 1 к и. ОМ. Давидко

(і н і ці ал и/і ні шал, прі зви ще)

М II


