
ЗЛТВЕРДЖЕНО
Нrкrз MiHioepшBs фiн8нсiв Укрsiши
26 серпня 2014 рку Лi 836

(у рлакчii наказУ MiHicepcBe фiнrнсiв УкраТни вiд 29 грудня 2018 року JTr 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
упDавлiння благоyстпою. iнфrrастпчкryпи тд комчнального
господарства нiкопольськот мiськоi ради
lв.a*шir. reвю щщrn ф *шfuщ)

накдз вiд N./е.|g4 Np &

плспорг
бюдх(етпоi прогрrмх мiсцGвого бюл gгу ш 2019 piK

oсwJк мБ) (пfu.ryш Ф,ошm F!ФrшЕ)

(кпквК МБ) (вrh..цш riш,iшФ .rюпr,ц)

3. l2l7130 042l здiйспеяня заходiв з земл.чстDою
(кпквк мБ) (кФквк)' (dfuёýшы 6xфd прФl)

4. обся. бюлжтнпt прпtн.ч.нrбюд*gх!t..,mушвь =zац!ýiц 
гр!епь, у mму чяФi пгшь оФ Фовду -]Л|!ýДl rрпв.яь тt.псцiмьпош Фо!ду - !L]00 rтяв'пь,

5. писrrм дл, в,mнrпrя бюлхФпоI проrтдмr: копсDтуцiя укратяs; Бюдмв!й кодеrc Украlяи; Здков Украiни "Про Micrreвe Фоsрrд}вшя' в УФаiЯi': Зфн УкОаiiВЯ "ПРО

-"""у..рiя,., з""-*"л -о*с укрбiъи Й 2Ъ.l0,200l N, 2i68 - lll !i змiиаflи; ндкd мiяiфрФва Фiяансiв УкраiЕи 25 Фрпня 20l4 Л9 ЕЗб "По деякi пп@!l запровад*.lш прог!шно -

.и--- "*оу "-*** та вяюяаняя мiсцоuх ьюджgiв. (зi змiяши)j рiш€вffя нiкопольськоi мiсь,Фi рад, Еiд 22.12,20lб року Jф 55-15/vll "Пр Фrвердж€нш ПрогРши рОЗВ'ТХУ

ol

7. Мета бюджетноi програми - Здбезпечення сталого Dозвиткч земельrrого господарствt

8. l}авдаltня

}Ъ з/ll Напрямки викоршстання бюджетнпх коштiв '}агальний фонл Спецiальний фонд Ycbo1,o

l 1 3 J 5

на
lтикиN з/п

l lзlиснення

ЛЪ r/п
'}авдання

тошо змземельмеж их нокдlля iB,c (внесення iH)парк KBepiBвстановленняtз (вiдновлення)lцодотехнlчноlка документацll землеустроюРозробl

, розрбЕ просrту rcмлсусrрою tцодо вiдведеяя, IuФьвоi дия!кr в пмiйи. корrстуциня дл, будiвнrцм в обслуФг}ваяня будiЕлц Фgsдiв хомУнмьною обСлrmГУВШЯ'

9. llапрямки вrtкористання бюдrrсетннх коштiв:



l
технiчноi документацii iз землеустрою щодо встановлення

меж земельних дiлянок паркiв,скверiв тощо (внесення змiн)
68 800,00 0,00 68 800,00

l
розробка проекту землеустрою щодо вiдведення земельнот дйянки в

постiйне корисryвання для будiвниuтва та обс.тryгоryвання будiвель,

зак.падiв комунального обслугогlъання (олержрач коштiв Кп мжтD
8 зб5,82 0,00 8 зб5,82

17165.82 0,00 77 165,82

10. Перелiк регiональних цiльових прогрдм, якi виконуються у сlсладi бюджетпоТ програмш

Назва регiональноi цiльовоi програми та пiлпрограми Загальний фонд Спецiальний фонд Разом

1 J 4 5

Програма розвитку житлово-комунаJIьного господарства м. Нiкополь на 20 l 7-2019 роки
,7,1 |65,82 0,00

,1,1 
165,82

Усього 77 165,82 0,00 77 1б5.82

l1. Результативнi показники бюджетпоi п

ЛЪ r/п показники Одшниця вимiру !,ясерело iнформачif l}агальний фонд Усьоrо

l J 4 5 7 7

t

розробка технiчнот документац[i iз землеустрою щодо встановлення
(вiдновлевня) меяt земельншх дiлянок паркiв,скверiв тощо (внесення

Кiлькiсть технiчноi документачii', що потребус внесення змlн од Звiтнiсть установи l 0 l

Кiлькiсть технiчноi документацii; що заплановано до внесення змiн од Звiтнiсть установи l 0 l

ефекmuвносmi

серелня BapTicTb внесення змiн до l пакету локументачii Фн. розр.lхункова б8 800,00 0 68 800,00

Питома вага технiчноТлокументачii', шо потребуе внесення змiн до

необхiдноi кiлькостi
о/о х l00 0 l00

2

розробка проекгу землеустрою щодо вiдведенпя lемельнотдiлянки в

постiйне корисryвання для будiвництва та обслугоryвання булiве.гlь,

закладiв комунаJIьного обслугогування (олерrсувдч коштiв кп мжтl)

заmраm

кiлькiсть проектiв землеустрою, що потiбно виготовити од Звiтнiсть установи l 0 l

проdукmу

Кiлькiсть тпроектi в землеустрою, що заплановано виго,говити од Звiтнiсть установи l 0 l

ефекmuвносmi

Спечiальнпй фонд

?аmрап

якосmi



8 зб5,82,fff porp*yr*o"u 8 365,82 0грн.Серелня BapTicTb виготовлення l проекry землеустрою

ll lllякосml

l00 0 100о/о х
ш

Питома вага проектiв, що заплановано виготовити до тих , що потрiбно
виготовити

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетн и х коштiв/заступ н и к керiвни ка установи
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