
]лтвЕрджЕIlо
Н,в1 МiнiФрсЕ фн.!сiв yKp.iнx
26 ерпяr 2ol4 polý 
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836

(у о.д.еП Brý,y Мi{iф.9Фц фiн.ксiв yapliнfi liд 29 rрудяя 20l Е року -ri 1209)

зАтвЕрдкiно
Нак:аз / розпорядчий до!ryмент
yпDaBJtifi fi я благочстрою. irlфDaсточкrчои та комчядльного
господаDства нiкопольськот йicbKoi оади

й*ýФ.цq)

tlакsз ви _лg

плспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету Еа 2020 piк

та ко ального господа нiкопольськот MicbKoi 261367191. 1200000 Уп в.rriвня бла
(яаймеF}!ак мовяоФ (ход за еДРПОУ)(кпквк м6)

2. 1210000 Уп влiвня бла та
(наймекrълннr !Ьовiддьiоrc sиtона.щ)

ьного господа а Нiкопольськоi Micbkoi 261367r9
(ход за еДРПОУ)

(кпквк мБ)

3. 1217461 7461 0456 мавпя та виток аатомобiпьних до та до bol за ок коштlв мlсцевого 04207l00000

(кпквк мБ)(ктпквк мБ)(кФквк) (найх.i}Фм бюл.tФяоi програхн)

4- обсяг бюдr.етхиt прхз.,ачень/6юдх.еrнпх асrrгпчвань - ý!j!.,1QQЩQQ гривень, у тому чксJri загальвого фоклу - ЩOq гриsень Tr спсцiмьного фонлу - ýIQQ!ЩQQ rривснь

*u*o""r" nyr-i" Украiии"; Наказ Мiнiстерсгва фiнансiв Укратви вй 20.09.2017 Ns 793 (зiзмiнами); Наказ Мiнiстерсгва фiваясiв УIФаiни 26 серпяя 2014 JФ 8Зб "по деякi питмня

2020 рiк"(зi змiяами).

6. Hol полlтики, пд досягнекпя яких сл цiя бюдrсстноi п

7. Мста бюдr(стllоi проrрайи - Покра ння ста нч автом bHrlx дорlг та oooxckboi irrrb

Hol полlтикиNrп
lзабезпеченняt

8- завдання

9. Нrпрямки викорисrання бюджетиих коштiв:

Лq з/п
дорtг Mrcml

УсьогоСпецiмьЕий фоrц3ягrльний ФоllдНапрпмки використаfiuя бюджетниt коштiвЛЪ Уп

4 5зl 2

5l0 000,00 5l0 000,000,00t Реконстр;lкчiя дорiг MicTa

5l0 000,00 510 000,000,00

рах]



скJtадi бюджетноi п рограмиl0. Перелiк регiона-rыtнх чiл ьових проrрам, якi вrrконуються у

l1. Результатш BHi покдзlrlrки бюдхсетноТ програми:

Керiвник установи головного розпорядника
б юджетн и х ко штi в/заступ н и к керiвника Установи

ПоГоДКЕНо:

Управлiння економiки, фiнансiв та мiського бюлrкеry Н

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

заступник керiвника мiсцевого фiнансового органу
Дtтr пшЕвrr
мл

Усьогоспецiальний фондЗагальний фоплнайменування мiсцево7 регiональrrот програмrr
432l

5l0 000,005l0 000,000,00202о-2022нам.Нiкополь рокита iнфраструкryриблагоустроюрозвитктПрограма

УсьогоСпечiальнпй фопдЗагальнrrй фондflдере.llо iиформачiiОдшниця вимiру
1

показннкrrЛ! Уп
41

5l0 000,005l0 000,000
3частини верхнього шарувJIаштуваннямпроiiпоТРеконструкчiя

[IiкопольMIcTlвlIa успенськоговул.покриття
оfuirgгi

l

4294290звiтнiстъ установим2
Протяlкнiсть що рконсгруrсriТпотребlrотьсекtору,приватноголорiг

4294290звiтнiсть установим2приватного сектору, що запланованi ло рконсгрукчiiдорlг

llll0
lM2 rrrromiз

l00l000хо//олорiг, шо потребують рконструкчiТ ло лорiq що заплановано

В.О. Зiнченко

о.М.Давидко
i


