
ЗЛТВЕР,ШКЕНО
Наказ MiHicTepTM фiнансiв Украiви 26 серпня 20l4 рку Ns 836

(у релакuii наказу MiHtcTepTM фiнансiв Украiни вiл 29 грудня 20l8 року N9 l209)

зАтвЕрджЕliо

уп равлiння благоустрою, iнфраструюурн та комунальllого господдрства

Нiкопольськоi MicbKoi рлди

(наймену8ання головного розпорядника

наказ вiд оз , оd. оLОёЮ" .r' 9
коштiв мiсцевого бюджету)

пАспорт
бюджетноiпрограми мiсцевого бюлжету на 2020 piK

управлiншя благоустрою, iпфраструкryрш та комуllальrrого господарства Нiкопольськоiмiськот

(наймекувння rcловного розпорядника мlсцеюm бюджеry)

упраппiнпя благоустрою, iнфраструктури та комушальllого господарства Нiкопольськоi Micbl{oT

26|36719
l200000

(код ПроФамноi масифiкацii видатхiв та

крсд}fryмн нл мiсчеюго бюлжеry)

l2t0000

(код з €,ЩПОУ)

26|36119
7

Dадп
(найменумння вiдповiдшьного виконавця) (кол з е,ЩРПОУ)

(код ГIрофамноi uасифiкачi't вилаткiв п
кредитування мrсцеюго бюджеry)

l2l0lб0
Керiвнпцтво i упрашiпшя у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi

Кисвi), сели шах, селах, об' сдша пr, х TepllTopiaJll'Ht{x 0,1207l00000
0l 60 0lllJ.

громадах
(наймекуФння бюджФно[ профами згuно з Тлпоюю програмною масrrфiкачiсю

вилаткiв п крелrrryшнtя мiсцеюrc бюджЕry)

(код бюджеry)
(fiод ПроФамноi шасифiкачii вилаткiв m

кредFrуйнн' мrсцеюrc бюджсry)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спецiаJIьного фонду- 0,00

(код Типоюi прграмно'i масифiкачii вшаткiв та

кредrryшння мtсцеюrc бюджqry)

(код qнкцlоншьноi масифiкачii
вlщткiв та кредrrryвння бюджmу)

3 792 300,00 гривень, у тому числi загального фонду 3 792 300,00 гривень та

гривень.

5.|liдсrави дл, виконаняя бюджеrноТ програми

констптуцiя укратня, Бюдхстппй кол.хс укр.тяп, зrкон укрятнt "про мiсц.в. сsмоврiлувrяяr в Ущ!-пi", Закоя УкраIЕи "Про Оt}'бУ в ОРГа!!Х МiСЦ'ВОГО

бюдrк.тiв у гrлузi ,,д.ржя.нс упр.-i"яя,, , H"*r, моу,, про r"rr"рм"в[я прпм.iрного п.рс-riху раtульт.тпвЕих покrtвикiв бюд'к.твtх прогрrм лля мiсц'ВШ бЮДХеТiD r!
я MicbKoT ради 

llПро бюджет MicTa Нiкополя на 2020 piK"видатками рlшенн

6. Il()лiтики. на досягнення яких сп iзацiя бюджетнот п и

Nrr з/п Щiль лержавноi полiтики

ня их житлово-

7. Мета бюджетноТ програми

8. Завjtаttня бюлжетноi програми

забе}печення дiяльностi управл iння благоустрою, та комунального господарства
Орга нiзаuiйне, iнформацiй но-аналiтичне та матерiально технiчне

l.



,v,] з/li 3авлавпя

Забезп€чення влконанля наданих заководавс],вом ловlrоважен ь

9. Напрями використапня бюджетяих коцтiв

Ilапрями викорис,tання бюджЕгних кош],iв Загальний фопд Спецiальний фонл Усього

l 2 ,l 5

Ор IaH l3ацiй не. iнфрмати вяо-анал iтичне та матерlал ьно-тех н iч не забеrпечев нядiяльност l ] 792 300.00 0_00 3 792 ]00,00

},сього 3 792 300,00 0,00 3 ?92 300.00

l0. Перелiк мiсцсвих / регiона,,lьних програм, що виконуються у скJlадi бюджетнот програillи

Ns з/l I Загальний фонд Спсцiа"rьний фонд Усього

l 2 ] ,1 )
0,00

l l. Результативнi показники бюджетноТ

l lача,r ыtик

пог
у rоб
1н

засl
фiнаrr

oJ.

и

Np з/п показники
()iиниця

вимiру
Загi!пьпий фоп,,l Усього

l 2, 4 6 7
0,00

кlлькlсть штатнях один иць rrлатний рзпис затвердr(ен и й

розпоряджсняям мысьхого голови
ш9 467к 2? I2.20I9

l8.00 0.00 I8.00

0.00
кlлькlсть отрлманих лист|в, звернень, зtrяв, cKapI данi книги облiry вхыдноъ

локчмaятаuыъ за 20l9oiK.
2 500.00 0.00 2 500,00

кiлькiсть приfi нrrих нормативно-правоаих aKTlB Данi yr )амiнського облirry, 220.00 0.00 220.00

0,00

з50,00 0,00 ]50.00

кlлькlсть приинятих нормативно_праiових aKTlB на олного ]0.00 0.00 з0,00

витрати на }трямання одяI€i штатноl одпницl m ф,мнсова ]впнlсть 2l0 68].00 0.00 2l0 68з.00

Ь 
'(4 ь

\!l
* * ,a

лавидко олена Михолаiвнаыlика ),прав"llн|lя cKollo\tlки.

G,";;V llнjц,Ф ],н,ц,Ф. пр,rвлще)

Найrtеl]ування MicueBoi / рсгiоtrальноТ програми

Л! з/п

l

,t|жерело iнформачiТ Спецiалы|ий фонл

5

тис Фн

Г----Т-__,

г-,----------l I

Зlнченко Всеволод Олександрович

0нtц,миllн,ц,м. прlr.пце)


