
L

плспорт
бюджетноi програмrr мiсцевого бюджету на 2019 piK

1. 1200000 УпDавлiння благочстDою. iнфоастrrчкгчри та комчнального госпоцарства НiкопольськоТ MicbKoi ради

-(КГКВК 
МЛ) (наймен}мнн, головного розпорялхика)

2. I2l0000 УпDавлiнпя благочстDоюr iнфDартDчктчDи та комчliального госпоцаDства нiкопольськоТ MicbкoT рапи

(кпквк мБ) (вайменуваняя вiдповiдшьного виконавця)

ЗЛТВЕРДКЕНО
Н.Rr! МiпiФ.рФ. фirавсiв Укрsi'лr
26 с.рпвя 2014 року Лt t36
(у рФ.кцfi HrKr]y МiriФсрФ. фiflrшсiв yKpaiHH iiд 29 грудяr 20lt року Лi l209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчrrй документ
управлiппя благочстрою. iнфоастпчкгчоп та комчпдльного

наказ вц оЕ ,Qr,B N 9g

та спецiального фонлу - oJg грпвень(кпквк мБ)

4. обсяг бюджетшllх ппизндчень -

(нвйменуиння бющФноi програми}

l20 000.00 у тому чпслi загальltого фопду- l20 000.00

5. Пiдстдви для вllкопдппЯ бюджетпоi програми: Констиryчiя Украiни, Бюдхсетний Кодекс Украiни; Закон Украiни "Про MicueBe самоврмування в YKpaiHi" ; Закон Украiни "Пр поховання та похоронну

справу" ; Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 2О.09.2О l 7 Ns 793 (зi змiнами); Наказ MiHicTepTBa фiнансiвУкраiни26серпня20l4 Ns836"Подеякi питаннязапрвалженняпрограмно- цlльового методу

складання та виконання мiсцевих бюджетiв" (зi змiнами); Рiшення Нiкопольськоi MicbKoi ради вiл 22.12,20lб року Ng 5 5- l 5/V I l " Про затверджен ня Прграми рзвитку житлово-комун,ц ьного господарства

м.Нiкополь на 20l7-20l9 роки " (зi змiнами); Рiшення Нiкопольськоi MicbKoi рали вiд l4,12.20l8 Nч 55-43/VII "Про бюджет MicTa на 20l9 рiк''(зi змiнами); Рiшення Нiкопольськоi MicbKoi рали вiд 26.06.20l9 Ng б5-

5l/VlI " Прграма поховання померлих безрiлних та невiдомих грмадян на Нiкопольському клаJlовищi на 20l9-2022 рки "

6. ltiлi лержавноi полiтнкя, lla досягнення я кнх бюджетшоi

7. Мета бюджетноi програми - нддання матеDiальноr цопомогtl для малозахищепнх BeDcTB l|аселенпя та для окDемих катеrоDiй населенпя

якl опинилися в сдiтям та iншим мсоuiально'iня

Е.

Л} з/п
Зlвдання

забезпечен ня поховання на Нiкопол

9. Напрямкп впкорпстдllпя бюджетнпх коштiв:

УсьогоСпечiальняй фошд}агальний фошл
,Цs }/п Напрямки викорriстrння бюджетних коштiв

7
l20l20ихl l20

l0. lIерелiк регiоша:lьних tliл ьових п рогр1rм, якi вяконуrоться у ск.ltалi бюлжетноi програмш

ParoMСпечiальнпй фоплЗагальннй фонлНазва регiональноI цiльовоТ програмш та пiдпроrрами
54J

I

N з/п
I



Програма похоi]ання померлих безрiлних та невiдомих громадяп на Нiкопольському кладовищi на 20l9_2022 рки l 20 000,00 0,00 l 20 000,00

Усього l 20 000,00 0.00 l20 000.00
l l. показникп бюдясетноi мп:

Керiвник установи головного розпорядника
бюдясетн их коштiв/засryп HlrK керiвника устsнови

ПоГоДЖЕНо:

Управлiння eKoHoMiKlt, фiнансiв та мiського бюджеry НiкопольськоI MicbKoi ради

KepiBH ансового органу /

фiнансового

В.О. Зiнченко

О.М. Давидко

Ns з/п показпrrкн Однпlrця впмiру !лерело iнформачii 3агальннй фопд Спецiальппf, фонд Усього

I
,,

3 4 5 7 7
l Поховаппя безрйппх

заmраm
Кiлькiсть безрiдних, якi потрiбно поховати поховань h кошторис 68 0 68
проdукmу дll
Кiлькiсть безрiдних, якi заплановано до поховання похомнь il l l кошторис 68 0 68
ефекmuвносmi /l л/

Серлнi витати на l похомння грн. ll/l/ DозDахчнкова 1,764"lI 0 1,164.7|
якосmi Il/I
Питома вага безрiдних, яких поцliбно поховати до тих, що запланованi уо lll х l00 0 l00

(пiлпис)


