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пАспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

ЗДТВЕРДЖЕНО
Нокrз MiHicтepФBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року Л: 836
(у рФдкцii вака]у MiHicTepcBa фiнансiв Украiни вiл 29 грулня 2018 року Лr 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчшй документ
управлiння благочстрою. iнфrrастрчктчри та комчнального
господарства Нiкопольськоi MicbKoT Dади
(,.ai.r!Eri,.dш{do Flпорilrrх. юф ih.шо fuщ)

нак^з вiд/!./о, а.У7D м ft/q

26136719та нiкопольськоi Micbkoil. 1200000 Уп
(кпквк

(код за
(найменування головкоrc

ьного господарства Н iкопольськоТ MicbKoT ради 26|з6719
2. 12t0000 Управлiння iнфра та комунал

(найменування вiдповiдшьноrc виконавщ)
(код за еДРПОУ)

04207l00000
(кпквк мБ)

3. 121,7461 74б1 045б за коштlв бта виток автомобiльних та
(код бюджеry)

5. пiл.пsп лл, впmп.пня бюм.тпоi прrр.мк кояФkтlцiя украilнп] Бюдмий кодекс укр.iни; закон УIФаiflt "Про мiсцев. Фшоврядуuнtя в yxpaiвi"; ЗаюЕ Украiш "ПРО бЛФУСrРiЙ

""Й"* йЬ" у-р"ъ,.; Ь** Mbi"*p-M o"*iiiybor,*, "ь 
zo.b.zorz ло z9З (зi змiнам!); Наюз MiнiclEpcвa фiяавсiв УФаiнп 26 ссрм 20I_4 Jvд 8зб 'по дс,кi пmнш

запрвадкцня прог?шно - цйювого мФ!J схладанш m ,п*онщш ,icrreBиx бюджеiв" Gi змiнея); рiшеня, нiкополФшТ MiбKoi рддi вiд 20.12.2019 рку Л9 62-57vll "Про 91в€РДl@ННЯ

прог!ши рзвижу блФусlрою в iнфрасrрукryри м.нiкопФь на2020_2022 роd"(зi змiнаffи} Рiшепц НiюпФьсьюi iсьюi рддй,вц20.12.2019 N9 ?0,5?/v "ПрО бЮДЯ MicTaНiЮПМ На

2020 pix"Gi змiпNи).

(кпквк мБ) (ктпквк мБ) (наймеЕування бюджtrвоi програми)

4. Обся г бюдiкетн lr х п рltзначен ь/бюдr+iетн и х асllгнувавь - 49t 857.40 гривень, у тому чпоIi }агального фонду - 0J0 грllвеIrь та спецiалыlого фопду - лLЕ57.40 гривень,

якltх мова [l ll

7. Мета бюджетнот програми - Пок]rашенпя cTallv автомобiльних до]riг та допо:кньоi iнфDастрvктvrrlr

N з/п
l

8. бюдr+сетноi п

9. Напрямкп вllкорllстання бюджетнlrх коштiв:

ЛЬ з/п
l дорiг MicTa

JYs з/п Ilапряrrrкп Bll користання бюджетнlrх коштiв ЗагалыtиГr фонл Спечiальнrrй фонл Усього

1 2 3 4 5

l Реконструкчiя дорiг MicTa 0,00 49l 857,40 49l857,40

Усього 0,00 ,l9l 857,40 49l 857,40

I



l
a I

Усьогоспсцiалыllrir фопдЗагальнпl"r фопд
ll а й MeltyBa н ня м ic цевоi7 регiоIrальноi програм и

432
1

49l 857,4049l857,400,002020-2022на.Нiкополь рокимта iнфраструк,гуриблагоустроюрозвиткуПрограма l 857,

у
УсьогоСпецiальнпl"r фондЗагальппГl фошд[жерело iшформачiТОдиниця BlrMipy

76
показникиЛЪ з/п

1
l 2

491 857,4049l 857,400

облдстi

ьогоз шару.lacTIlll 1l вJIаштуванням верх]l polзHolРеконструкчiя
ьI{iкополеllського в DtlcTllta сувул.ьтобетоtttlого llокрптl,я

4294290звiтнiсть установим2tllo реконструкчiiпотеб},ютьcet(гopy,приватногодорlгПротяжнiсть

4294290звiтнiсть установим2дозаrшанованiщо peKoHcTpyKuiTприватногодорiгПротяжнiсть
ll| |46,520

lM2 площiзBapTicTb

l00l000х%peKoHcTpyKuii до дорiг, що запланованоВiдсоток дорiг, що потребують

Qv.

Ф

.о
tfý

о

l 0. Пере.пiк рсгiональпltх цiльовllх програtt, якi вllкоltуються 5, склалi бюдiкетпоТ Ilрограмlr

l l. Результатlrвнi ItoKa }llltKlt бюджетноi програмl! :

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступник керiвника установи

ПОГОЩЖЕНО:

управлiння економiки, фiнансiв та мiського бюлжеry Нiкопольськоi

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

засryпник керiвника мiсцевого фiнансового органу
Датa погодхеtня
}l,п.

В.о. Зiнченко

о.М. Лавидко
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