
/

пАспорт
бюджетноi програ[lri мiсцевого бюджету на 2020 piK

,lлтвЕрджЕно
Нrкпз MiHicтepcтBn фiнансiв yкpriпx
2б ссрпня 2014 роrу,Yr t36
(у рсдrкцia iiK.ty MiпiФcpcъr фiffiЕсiв Украiвп вй 29 грудшr 20lt poкy,\i l209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчпй докумепт
УпDавлiння благочстпою. iнфпастDчкгчDи тя комчнального
господапства Нiкопольськоi Micbkoi падн
(lllllщ..фощщфGмоfuщ)

Е,,кя, вiдоз.оа, LИrxg 9

26t36719l. 1200000 Уп влll|пя та lliKoпo.1rbcbKoT MicbKoT
(найменуваdня головного розпорядника)

26lз67192. l210000 Уп l|| llя

(кпквк мБ)

],а
(найменущня вlдповi@ьного виковавцr)

НiкопольськоТ MicbKoT
(код за еДРПОЦ

04207l000003. 12|3242 3242 1090 Iншi
(кпквкмБ) (ктпквкмБ)

соцlалы|ого
(найменувакня бюджФноi програми)

l2б 000.00 у тому чнслi загального фопду-

ыlого забе]ltе.tеttllя

l26 000.00 та спецiального фонлу - 0J0
(код бюджеry)

грявепь.l. обсяг бюджетпнх пrrизначень -

5. пьсп.l шl ilюп.ппr бшfiоl лроrрмl: конфиD!i, укрдiни; БюjrаФяяй кФсхс укро,вяi з.юн yкpaiнr 'пр мiсцсrc Фовр,двняя . yKpliнi"i &хон Укrаiни 'Лро лохомння в пОХОРННу

""p"Ji "* 
Йьi*р",* оiшсiв укрыв; ыд:о.ос,чоtiл9 793ili шiншх); наФ MiнiФpcrФ фi!афiв ухрдiни ъ серпнr 2ol4 ,]Ъ 836 "По jEKi лпм!нr Фрщенн' проrтбrнО - ЦЬюmф М'ФДУ

пом€рлих бGФйяиr п нс,Ьомих громц'н яа НiхопФфьФму шцо9ищi в. 20l9-2022 роки '
6. Щiлi oi полlтикп, на досягнешllя якнх ована бюджетноi

7.]\lетабюджетноiпрограмп- НаданняматеDiальшоiдопомогидлямалозахrrшенrrхвеоствнаселекнята дляокоемrrхкатегоDiйнас€л€ввя

N з/п
l тям та iншим я якl опин

оlп

ЛЪ r/п Завдапня

I похоRан ня

9. Ilаttрямкп впкорпстання бюджетних коштiв:

ЛЪ r/п Напрямки впкорrrстаншя бюджетних коштiв Загальний фошл (iпеrriальняй фонл Усього

l 2, J 1 :t

] поховання их l 26 000.00 0,00 l 26 000,00

l 2б 000.00 0.00 l26

l0. lIсрелiк регiоrr дльпих цLtьових програм, якi виконуюr,ься у склалi бюдхсетноi програми

I lай мепу ва н н я м iсцевоi7 регiона.llьноi прогрдм н
'}агальний 

фошл Спечiальrrий фошл Рдзом

I J 4 5



Програма поховання померлих безрiлних та невiдомих громадян на Нiкопольському клаловищi на 20 l 9-2022 роки l 26 000,00 0,00 l 26 000,00

Усього l 26 000.00 0.00 l 26 000,00

ll показникн бюджетшот

KcpiBlllrK ycTaHoBll гtr;Iовllого роlпорядпrr ка
бюл;кетних коштiв/]ас гуllник KepiBllиKa установи

ПОГОДЖЕl{О:

та мiського бюджету НiкопольськоТ MicbKoi ралп

органу /

фiпаltсового

02з1

Однниця BrrMipy !жерело iвформачiТ 3агальннй фонд Спешiальний фонд УсьогоЛЪ l/п показнпкп

3 4 5 6 7l 2

l26 000.00 0.00 l26 000,00l похованпя безпiдних
заmраlll

поховань ,1 коштоDис 70 0 70кiлькiсть безрiдних. якi потрiбно поховати
fl]проdукmу

похован#l j коштоDис 70 0 70кiлькiсть безрiдних, якi заплановано до поховання
ефекmuвносmi lлI j

DозDахчl{кова l 800.00 0 l 800.00середнi виmати на l поховання гр". llll/
lfl/якосmi

%, lll х l00 0 l00Пиюма вага безрiлних, яких потрiбно поховати до тих, що запланованi

В.о. Зiпченко

1.1|.,l[aBIr.,lKo
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