
ЗЛТВЕРДЖЕIIО
Ilаказ MiHiпepcBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2OI4 року Л! 836
(у релакчii наказу MiHioepcTBa фiнансiв Украiни вИ 29 грудня 2018 року Лi 1209)

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Уппавлiння благочстDою. iнфDастрчкгчри та комчнального
господаDства нiкопольськоТ MicbкoT Dади
(.taкrrEr...фю щщrrý юзй *r.gmfuФ)
ндказ вlд лъ-

плспорт
бюджетпо[ програми мiсцевого бюджеry на 2020 piк

1. 1200000 у

2. 12l0000 Управлiння бла

та нiкопольськоi Micbkoi 26|367l9
головного

за

та комунального господарства Нiкопольськоi MicbKoT ради 26136719(кпквк мБ) (наймекуванпя вiдповiдuьного викояавця)

3. 1217130 7130 042l заходlв 3

(код за СДРПОУ)

04207100000(кпквкмБ) (кгпквкмБ) (наймеrryияпя бюшmноi прюграми)
(код бюджеry)

4. ОбФг бюм.тппх призпrч.ньбюд*сrпr! rcпгнувtнь - 360 000.00 rршйвь, у шму члФi }!шьпоrc фонду - ]@!!!JЦrрпDпь п сп.цiмь,оф фопду - 0l0o .?пепь
5, ПiЛФМ &tr ШКП.лПя бDдмПоI прогрrмr: К!нсптщi, Уtpаi!п; Бюдr(сrций Кодеrc Уrрsiни; заюя у,Фаiш "про цiоrеве Фоврrдувшм в уФаьi,,; з.хов укa-ш "проrcйЛ.УС.РiЙ'; З€МеЛЬШЙ КОДеКС УФаiпи 

'И 
25,l0.20ol Jф 276Е - III зi змiвши; tЪ|Фз MiriФP.M фiншсiв y|9riц 26.€рв, 20la ]Ф siб "iъ дg*i n-** -.p."orn ,r"" np.p*ro _

lЙЬОВОЮ МФOДУ СКЛадаям Е виrонанш мiоlевях бюдмiв' (зi змiвши); РiщФш Нiкопмь;ью-l ;icbeoi рдй вiд 20.12.2h9 pory л! 62_5?/чп ;пр" *ЙЙ* про"рч*" р"r*.,.убЛаmУСФОЮm iЯф.grрукгурt м.Нiкопщь gа 2020-2022 рош"(зi iнши); Рiц€нм Нiюпольсцоiмiсыtотрsдп вй20.t2.zotлЪ io-szMt "пр оЬ- мЬ цiюпФ пп2020рiх,(зi

BHot на яких бюджетноТ

7. Мета бюджетноi програми - Забезпечення сталого Dозвитку земельногодщ9ддщ

6.
N з/п полlтики

l Здiйснення lз

8.

9. Напрямки використ8ння бюджетних коштiв:

Лl! з/п Завдання

l технiчноi документацii та проекгiв iз землеустрою

Лi з/п Напрямки використання бюдясетних коштiв Загальний фонд Спецiальпий фонд Усього
l 2 J 4 5

l
розробка технiчнот документацii iз землеустрою щодо встановлення
(вiдновлення) меж земельних дiлянок паркiв,скверiв, прибудинкових

тощо
I20 000,00 0,00 l 20 000.00

,l



l

2
розробка проекry землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки в
постiйне корисryвання для будiвництва та обслуговування будiвель,
заюrадiв комунzrльного обслуговуванtrя

l40 000,00 0,00 l40 000,00

з

Розробка проекгiв землеустою щодо вiдведення земельних дiсянок в
постiйне корисryвання; розробка технiчноi локументачii iз землеустрою
щодо встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в HaTypi (на
мiсцевостi) (олержувач КП "Риryальна служба")

l 00 000,00 0,00 l 00 000,00

Усього зб0 000,00 0,00 зб0 000,00

l0. Перелiк регiональних цiльових програм, якi виконуються у складi бюджетнот програми

l l. Результатпвнi показшикш бюджетноТ програмп:

Найменування мiсцевоi7 регiона.пьноi програми Загальний фонд Спечiальний фонл Усього

l 2 з 4

розвитку благоустрою та iнфраструкгlри м.Нiкополь на2020-2022 роки 360 000,00 0,00 360 000,00
Усього 360 000.00 0,00 360 000,00

Ns з/п показники Одинпця вимiру !жерело iнформачiТ Загальний фонд спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5 б 7

l
Розробка техн iч ноi документацii iз землеустрою щодо BcTaHoвirIeH ня
(вiдновrення) меж земеJIьних дiлянок паркiв,скверiв, прибудпнковпх

тощо
l20 000,00 0,00 120 000,00

кiлькiсть пакетiв технiчнот документачii, що необхiдно виготовити од Звiтнiсть установи l 0 l
проdукtпу

кiлькiсть пакетiв технiчноi документацi'r, що заплановано виготовити од Звiтнiсть установи l 0 l
ефекmuвносmi

Середня BapTicTb виготовлення l пакеry документацiТ грн. розрахункова l 000 000,00 0 l 000 000,00

питома вага пакетiв технiчнот документацii', що заплановано виготовити до
необхiдноi кiлькостi

о//о х l2 0 l2

2

розробка проекry землеустрою щодо вiдведення земе-пьнотдiлянки в
постiйне користуван ня для будi вн и цтва та обс-rrуговувапня будiве.лlь,
заlсltадiв комунального обслуговування

140 000,00 0,00 l40 000,00

кiлькiсть проекгiв землеустрою, що потрiбно виготовити од Звiтнiстъ установи 50 0 50
проdукпу

Кiлькiсть тпроектiв землеустрою, що заtlлановано виготовити од Звiтнiсть установи l4 0 l4

запраm

якосmi

заmроm



ефеклпuвноспi

Середня BapTicTb виготовлення l проекry землеустрою грн. розрахункова I 0 000,00 0 l0 000,00

Питома вага проекгiв, що заIlлановаНо виготовити до тих , що потрiбно
вигоювити о/ х 28 0 28

J

проекгiв землеустрою щодо вiдведення земельнtlх дiсянок в
постiй не корllстування; розробка техпiчноТ документацii iз
землеустрою щодо встаноВJlення (вiднокпен ня) меrс земеJIьних дйянок
в Harypi (на мiсцевостi) (олержувач КП ''Риryальна с.пуlсба'')

l00 000,00 0,00 l00 000,00

проекгlв зеLшеустрою, що потрiбно виготOвити од Звiтнiсть установи 2 0 2

кiлькiсть тпроектiв землеустрою, що заплановано виготовити од Звiтнiсть установи 2 0 2
ефекmuвносmi

l
середня BapTicTb виготовлення l проекry землеустою грн. розрахункова 50 000,00 0 50 000,00

Питома вага проекгiв, що заплановаНо виготовитИ до тих , що потрiбно
виготовити о//о х I00 0 l00

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступник KepiBHиKa установи

ПОГО{ЖЕНО:

Управлiння економiки,

Керiвник мiсчевого фiна
заступник керiвника
Дrтa поmшGrrl
мл,

Нiкопольськоi MicbKoT рали

В.О. Зiнченко

о.М. Давидко
(пiдпrс)


