
ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHimcpcBa фiнансiв УкраIни
26 серпвя 2014 року J$ Е36
(у релакчii наказу MiHimepma фiнансiв Украiни
вiл 29 грулня 2018 року Л! 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управлiння благочстDою. iнфDастрчкгури та комyнального
господаDства нiкопольськоi Micbl(oi Dади

юffiь мiсцевоNбющ}

наказ вц лъ-

плспорт
бюджетноi програмt| мiсцевого бюдхtету на 2020 piK

1. 1200000 у
мБ)

та ,ного нiкопольськоi Micbtсoi

iкопольськоТ MicbKoT

26136719

26136119

за
(найменування головного розпорядника)

2. 12 1 0000 Управлiння благо;rстрою, iнфраструктури та
(код за еДРПОУ)

(кпквк мБ)

3.|217670 7670

(найменування вйповйального виконавчя)

0490 Внескш до статутного капiталу 04207l00000господарювання
(кпквкмБ) (ктпквкмБ) (кФквк)l (найменувшм бюджегноТ прФамп) (код бюджеry)

4. оftrr бюдмш пр{зп.ч.пьJбюд..т!пх rсшffуьrпь _,&'l m0.00 циФпь у mм, чпqi з.г.льпоrо фохду -ЦOq грпв.хь т. сп.цi.льfiого ФоЕду 2 &}l 000.1)0 грп!.пь

Ёi.еня" нi"опольсь"оi 
"iсыФт 

рад! вй 20. l2.20l9 л9 7}57лlI ,про бюд*Ф Micm нiкопол fiа 2020 рiк,(зi змiяsмt).

яких мована

7. Мета бюджеткоТ програми - пhтримка пИпри€мств комунаJIьноТформи BJIacHocTi

на6.
полlтикиN з/п

для забезпеченняl мка

8.

J',l! з/п
Завдання

l комунzrльних пiдпри€мств для забезпечення здiйснення статутнот дiяльностiПiлтримка

9. Напрямки використання бюдrкетrrих коштiв:

JФ з/п Напрямки використання бюджетних коштiв Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

l 2 3 4 5

яльностl



l
Поповнення статутного капiталу КП НВУВКГ на придбання основних
засобiв

0.00 526 000.00 526 000.00

2
Поповнення стаryтного капiталу КП "MicbKe паркове господарство" на

придбання основних засобiв
0.00 l |05 000,00 l l05 000,00

з
Поповнення стат}тною калiталу КП "Мiськавтодор- l " на придбання

основних засобiв
0,00 l 200 000.00 l 200 000,00

Усього 0,00 2 83l 000,00 2 83l 000,00

l0. Перелiк регiональниt цiльових програм, якi вtiконуються у складi бюшкетноi програми

Назва регiояальноi чiльовоТ програми та пi,апрграми Зага,ltьний фонд Спецiальний dюнд Усього

l 2 з 4

Програма розвитку благоустрою та iнфраструкryри м.Нiкополь на 2020-2022 рки 0,00 2 8з l 000,00 2 8з l 000.00

Усього 0,00 2 8.3l 000,00 2 83l 000,00

l l. Результатявяi показвики бюджетноi прогрдми:

Jl! з/п показники Одиниця вимiру
загальний

фояд

Спецiальний

фонд

l 2 з 4 5 6 1

l Поповнення стаryтного капiталу КП НВУВКГ на прпдбанвя основних
засобiв

526 000,00 526 000,00

Розмiр статутного капiталу пiдприсмства на початок року грп Звiтпiсть КП"НВУВКГ" 0 lз 727 200.00 lз 727 200,00

проOукlпу

Поповнення сmтлного капiталу КП НВУВКГ грн Звiтнiсть КП"НВУВКГ" 0 526 000,00 526 000.00

спiввiдношення суми поповнення стат)тною капiталу ло рзмiру
статлного капiтzutу на початок року

уо 0 4 4

Поповненrlя стаryтцого капiталу КП "MicbKe паркове господярство'l
tla п шдбання основних засобiв

l l05 000,00 l l05 000,00

запраm

Розмiр статрного капiта,Tу пi.лприемства на початок рку грн
звiтнiсть Кп "мiське
паркоsе господарствоl

0 77 19 |,00 77 l91,00

проdукtпу

Поповllсння cTaT}THoI о капiталу КП "MicbKe паркове госпоаарство" грн
звiтнiсть Кп "мiське

паркове господарствоi'
0 l l05 000.00 l l05 000,00

спiввiдношення суми поповнення сmцлного капiтму до розмiру
стаryтного капiтzlлу на початок рку

% х 0 |4з2 l4з2

l

Джерело iнформацiТ Усього

х

7



1 200 000,00J
Попоанення стдryтного капiтдлу КП " Мiськавтолор-l " ва придбаппя
основних засобiв
запрап

грн
звiтнiсть Кп

,,мiськавтодор-l ''
0 з збl 7з7.86 3 36l 737.86Розмiр статlтного капiталу лiдприемства на початок рку

проdукmу

грп
{l

звiтнiсть Кп
"Мiськавтoдор-l" l 200 000.00 l 200 000.00Поповнсяня статлного капiталу КП "Мiськавюдорl"

i,

х 0 збо/о збспlввlдношенн, суми лоповнення спlт}тноm капlтаJlу до розмlру
сгатлног0 капiталу на почаюк року

KepiBHltK уставови головного розпорfl дriпка
бюджетнпr коштiв/заступrrик керiвншка ус гавови

ПОГОДЖЕНО:

Управлiння економiкп, фiнавсiв та мiського б

KepiBHtlK мiсuевого фiнансового органу /
заступвпк керiввика мiсчевого фiнансового
органу

м,п,

польськоi MicbKoi радп

9_-=--

В.о. Зiнченко

о.М. Давшдко

t 200 000,00

0

{
',,4вь

ькА

о


