
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 рокуЛг 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Управління благоустрою, інфраструктури та комунального 
господарства Нікопольської міської ради 
(кяймгнуншаїя головного рооторяднмкя коштів мішеного бюлкету) 

наказ від^З^' ІЇОМ № 

П А С П О Р Т 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

1. 1200000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради 26136719 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код з а ЄДРПОУ) 

2. 1210000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради 26136719 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код з а ЄДРПОУ) 

3. 1218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 04207100000 
(КПКВК МБ) (КТПКВКМБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) (код бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 480 079.65 гривень, у тому числі загального Фонду - 480 079.65 гривень та спеціального Фонду -0.00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Кодекс цивільного захисту України; Закон України "Про місцеве самоврядування в 
Україні"; постанова КМУ від 10.03.2017 №138 "Про деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі 
змінами); Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 "По деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі 
змінами); наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 17.09.2019 № 213 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.06.2019 року №130"; Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 5АК5-СоУ-2"(зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 року № 62-57/УІІ "Про затвердження 
Програми розвитку благоустрою та інфраструктури М.Нікополь на 2020-2022 роки"(зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 23.12.2020 № 67-2/УІІІ "Про бюджет Нікопольської 
міської територіальної громади 2021 рік"(зі змінами). 

6 . Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 
Мз/п Ціль державної політики 

1 Здійснення заходів з запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУІР-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ5-СоУ-2 
7. Мета бюджетної програми - 1. Захист населення від інфекційних хвороб 

8. Завдання бюджетної програми 
№ з/п Завдання 

2 Здійснення заходів з запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом ЗЛЯБ-СоУ^ 

9. Напрямки використання бюджетних коштів: 

№ з/п Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

4 
Доставка тіл та поховання померлих від "СОУЮ-19" ( в т.ч. сплата 
кредиторської заборгованості) 480 079,65 0,00 480 079,65 

Усього 480 079,65 0,00 480 079,65 
10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 

Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 



1 2 3 4 

Програма розвитку благоустрою та інфраструктури м.Нікополь на 2020-2022 роки 480 079,65 0,00 480 079,65 

Усього 480 079,65 0,00 480 079,65 
11. Результативні показники бюджетної програми: 

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Доставка тіл та поховання померлих від "СОУГО-19" ( в т.ч. сплата 
кредиторської заборгованості) 

грн 480 079,65 0,00 480 079,65 

затрат 

Кількість послуг з поховання померлих від "СОУГО-19", що необхідно надати од 
звітність КП "Ритуальна 

служба" 
4 0,00 4 

Кількість послуг з доставки тіл померлих від "СОУГО-І9" (та з підозрою на 
"СОУЮ-19") до паталогоанатомічного відділення, що необхідно надати од 

звітність КП "Ритуальна 
служба" 

25 0,00 25 

продукту 
Кількість послуг з поховання померлих від "СОУШ-19", що заплановано 
надати од 

звітність КП "Ритуальна 
служба" 

4 0,00 4 

Кількість послуг з доставки тіл померлих від "СОУЮ-19" (та з підозрою на 
"СОУЮ-19") до паталогоанатомічного відділення, що заплановано надати од 

звітність КП "Ритуальна 
служба" 25 0,00 25 

ефективності 

Середня вартість надання і послуги з з поховання померлих від "СОУГО-19" грн розрахункова 6 299,59 0,00 6 299,59 

Середня вартість надання 1 послуги з з доставки тіл померлих від "СОУГО-
19" (та з підозрою на "СОУГО-19") до паталогоанатомічного відділення грн 1 розрахункова 1 833,22 0,00 1 833,22 

якості 
Відсоток послуг з доставки до паталогоанатомічного відділення тіла 
померлого від "СОУЮ-І9" та поховання, що заплановано надати до 
необхідної кількості 

% 1 розрахункова 100 0 100 

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів/заступник керівника установи 
ПОГОДЖЕНО: 
Назва місцевого фінансового органу: Управління економіки, фінансів та міського 

Керівник місцевого фінансового органу / 
заступник керівника місцевого фінансового 
органу 

В.О. Зінченко 

Д т . П . 

м,п. 

ПІДПИС) 

біоджету НіУ 

і ж г 

нюльської міської ради 

О.М. Давидко 


