
ЗЛТВЕРДЖЕНО
Накs] MiHicтepcтBr фiкднсiв Украiни

26 серпня 2014 року Nt &]6

(у редrкцia шакs!у MiшicTepcBa фiнансiв Украiни вiл 29 грудня 20t8 року 
'{r 

l2O9)

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
У п равлiння благочстрою. iнфоастDчкгчош та комчнальпоrо

господа рства Нiкопольськоi }r icblcoi ради:х^:;;W
плспорт

бюджетно'i програми мiсцевого бюджеry на 2020 piK

2бl3б719
ьного нiкопольсь коi Mic['Koiтаl. 1200000 у влlння

мБ) головвого

за

261367|9
господарстqх Hiкопольськоi Micl'KoT

2. l2 10000 Управлiння i*,ф растру ктури та (код за еДРПОУ)

04207l00000(кпквк мБ) (наймекування вiдповiдшьного виковавш)

3. 12 l7l30 7130 042I Здir'iснення з ю (код бюджеry)

(кпквк мБ) (ктпквкмБ) (наймекування бюджfrвоi програми)

4. Обсяг бюд;кетнпх призначень/бюдiкетl|их асilгllуRаllь - 360 000,00 гривень, утомУчислiзаrальногофопду-]'ýо909.JOrрIrвеньтаспецiальшогофошлу-0.00rривень.

5. Пiдстави для вltконаlrня бюд;кетнот програмlr Конститучiя УкраТни; Бюджетний Кодекс УкраТни; 3акон Украiни "Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi"; Закон УкоаТни "Про

землеустрiй"; Земельний кодекс Украiни вiд 25.10.200 l Nд 2768 - IIl зi змiнами; Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 20t4 N9 836 "По деякi питання запровадження програмно -

цiльового методу скJIадання та виконання мiсцевих бюлжетiв" (зi змiнами); Рiшення Нiкопольськоi MicbKoi ради вiд 20.12.20l9 року N! 62-57ЛlII "Про затвердження Програм и розвитку

благоустрою та iнфраструrсг}ри м,Нiкополь на2020-2022 роки"(зi змiнами); Рiшення,Нiкопольськоi MicbKoi рали вiд 20.12.20l9 Nе 70-57/VП "Про бюлжет MicTa Нiкополя на 2020 рiк"(зi

змiнами).
якll

7. Мета бюд;кетноi програмll - забсзпечення сталого Dозвlrткч земельного господарства

8.

9. lIапря MKlt вlrкорllстапня бюджетних коштiв:

N з/п
l

Завдапня
ЛЪ з/п

lз землеустроютаHolч проеrгiвTexHt докумеllтацllРозробкаl

УсьогоСпечiальний фондЗагальниl"r фоllд
5

Напрямки вltкорисl,аl|ня бюджетttих коштiв
ЛЪ з/п

3)l
l 00 000.000,00l 00 000.00

l00

вдlсянокня земельнихвlдведеншодоземлеустроюпроектiвРозробка
lз землеустроютехнlчноl документачiiпостlине розробкакористування
внок (надiляы{их l{aтyplзсNtслмежвстановленнящодо

ьна служба")кп "РитуалicueBocTi) одержувач

у

комчнального

(вiдновлення)



l0. Пере,п ik регiональнlrх цiльовпх програм, якi виконуються у складi бюджетноi програми

l l. Результатllвнi показнIlки бюджетноТ програми:

Найменування мiсцевоi7 регiональноТ програми Загальний фонд Спечiа,rьний фонл Усього

l 2 J 4

Програма розвитку благоустрою та iнфрастуктури м.Нiкополь на 2020-2022 роки l00 000,00 0,00 l 00 000,00

}'сього l00 000.00 0,00 l00 000,00

Спецiальпlrй фонд Усього{жерело iнфорпtачii Загальнlrli фоttдОдиниця вимiруЛ! з/п показники

5 6 73 4l

100 000,00 0,00 l00 000,00t

Розробка проеlсгiв землеустрою шодо вiдведення земельних дiсянок в

постiйне корlrстування; розробка технiчноТ документачii iз
землеустрою щодо встановленпя (вiлнокпення) пrеж земельних дiлянок
в HaTypi (на мiсцевостi) (олерэкувач КП "Рlлтуальна служба")

2 0 2од Звiтнiсть установиКiлькiсть проекгiв землеустрою, що потрiбно виготовити

проdукtпу

2 0 2од Звiтнiсть установиКiлькiсть тпроектiв землеустою, що заплановано виготовити

l
Ilефекmuвносmi

5Q 000,00 0 50 000,00грн. розрахунковаСерелня BapTicTb виготовлення l проекry землеустрою

якосmi

0 l00х l00о//опитома вага проектiв, що заплановано виготовити до тих , що потрiбно
в}lготов1.1тlл

Керiвник ycтaHoBlt головного розпорядника
бюдясетн их коштiв/засryпн и к Kepi вни ка уста нови

ПОГО{ЖЕНО:

Управлiння економiки, фiнансiв та мiського бюджету Нiкопол

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

заступник керiвника мiсцевого фiнансового органу

В.О. Зiнченко

о.М. Давидко

.А

*
?"А62

Дaтl поrодхaннl
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заmроm


