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26 сGрпня 20l4 року Л! t36
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ЗЛТВЕРДЖЕНО
l{аказ / розпорядчий докуме!rт
УпDавлiншя благочстDою. iнфDастDчкryпи та комчшальшого

господаDства нiкопольськоi Micbl{oi ради
.ffiщФriйfutfuеý)

,tO лц,о Jф ,llаказ

плспорт
бюдrкетноi програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

26l367l9
l. t200000 Уп влlння

(кпквк

ита
(наймеЕуванхя головного розпоряднliка)

господа НiкопольськоТ MicbKoi

2бl36719

(код за

2. l2l0000 Уп равлlння благоyстро ю. и та комуналь ного господарства НiкопольськоТ MicbKoi
(код за еДРПОУ)

(кпквк мБ) (найменування вiдповiдuьного впконавш)

Виконання iнвестицiйних проекгiв в рамках фiнансу вання заходiа соцiально-економiчноi компенсацiт ризику
спостереження (вкл ючаючи спt ня) 04207l00000

3. 12|7364 7364 0490 населення, яке проживас на терито pll зонll
(код бюдхеry)

(кпквк мБ) (ктпквк мБ) (коквк)' (наilмекущння бюджФноi програмл) .а !ttсцrаJ.Dпч.w YUплJ

4. Обсяг бюджетнltх п]tизпачеltь _ l 0lб 682.00 у тому числi загального фонду- l 0lб 682.00 0.00 грпвень

5. Пiдстави для ви конання бюдтiетноТ п рограм rr : Констиryчiя УкраТни, Бюркетний Кодекс Украiни; Закон УкраТни "Про MicueBe самоврядуван ня в YKpaiHi"; Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiл

20.09.20l7 Ns 793 (зi змiнами); Наказ Мiнiсгерства фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 Ns 836 "По деякi питання запровадження програмно - цtльового методу скJIадання та виконання мiсцевих бюшкстiв" (зi

змiнами); Рiшення Нiкопольськоi. MicbKoi ради вiд 20. l2.20l9 року Nл 62-57lVП "Про затверджелня Програми розвитку благоустрою та iнфраструкryри пл. Hi крполь на2020-2022 роки" (зi змiнами); Рiшення

НiкопольськоТ MicbKoT рали вiл 20. l2.20l9 N9 70-57/vп "Про бюлжет Micтa Нiкополя на 2020 piK" (зi змiнами); наказ MiHicTepcтBa енергетики УкраТни вiд 30.09.2020 Np625 вiд 30.09.2020 "Про затвердження

перелiкiв об'скriв, шrо фiнансуються у 2020 рочi за p:D(yHoK субвенчiй з державного бюлrкету мiсцев им бюджgгам на фiнансування за,ходiв соцiально-економiч ноi компенсацiт ризику населення, яке проживас

на територiТ зони спостереження"

6. Щiлi лержавноТ полiтикп, на дося гllення якllх спрямована реалiзаuiя бюдясетпот програми

7. NleTa бюдrкетноi програми - Забезпечення позвиткч iнфDастDчкгчDи теDито]rii

N з/п
l

8. l]авдання

9. llапрямки впкористання бюдтсетних коштiв:

Л! з/п
Завдання

}'сьогоСпечiальrrий фондЗагальний фонл
JYg з/п lIапрямки використання бюдхсетних коштiв

541

754 373,000,00754 37з,00дорlг, MlcbKol наонтсамеа поточ нии дорогиiськихм ремнииПоточ ремонт
мв НiкопольтаШевченко Преображенськавул.вул.перехрестi

262 309.000,00262 з09,00
2

Поmчний ремонт мiських лорiг, а саме поточний р€монт

Першотравнева в м. Нiкополь

MicbKoi лороги по вул

l 0lбl0lбу



l0. Перелiк рсгiопальних цiльових програм, якi виконуються у склалi бюджетноТ програми

показники бюдrкетноТ програми:

РазомЗагалыrиri фонл Спечiальший фопдllагrменуван ня мiсцсвоi7 регiоttальноi п рограм и

4з2l
0,00 l 0lб 682,00l 0lб 682,00

Програма благоус,трою та м.Нiкополь на 2020-2022 роки
l 0lб

ll. Результативнi

Керiвник установи головного ро3порядника
бюджетн и х коштiв/заступ ник керiвни ка устано ви

ПоГоДЖЕНо:
управлiння економiки, фiнансiв та мiськоrо бюджету Нiкопол

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

заступник керiвника мiсцевого фiнансового
о пгя Hv

Спечiальний фонд Усього!rкерело iнформачiТ Загальннir фондОдиниця вимiру
Ng з/п Покдзншки

15 643l
0.00 754 373,00754 373,00[Iоточний peNroHT MicbKHx

ttepexpecTi вул. Шевченко
дорiг, а саме поточнlrй рсмонт мiськоIдороги на

та вул. Преображенська в м. Нiкополь

764764 0звlтнlсть чстановим2Плоutа мiськоi дороги на перехрестi вул. Шевченко та вул,

потребуюе поточного р9монту

Преображенська, шо

проdукmу
,764

764 0звiтнiсть установим2Плоша мiськоi дороги на перехрестi вул. Шевченко та вул

заплаtlовано до поточного ремонry

Преображенська, шо

еdекпuвносmi
987,40987,40 0розрiLхунковагрн.BapTicTb поточного ремонry l м2 Micbkoi дороги на перехрестi вул.

шевченко та

0 l00х l00о/оПитома вага площi MicbKoT лороги, що запланована до поточного ремонту до плошl,

шо потребус поmчного ремонту

0,00 262 309,00262 309,00,, поточний ремонт мiських дорiг, а саме поточний ремонт м iськоТдороги по вул.

в м. Нiкополь

200,00200,00 0,00звiтнiсть установим2Плоrда MicbKoi дороги по вул. Першоцавнева, шо потребуюс поточного ремонту
л

0,00 200,00200,00звlтнIсть чстано8им2
lt

\\Плоша MicbKoT дороги по вул. Першотравнева, що заплановано до поточного

lз l 1.55lзl1.55 0DозDiLхунковагрн.lM2 по

l00l00 0
х

х%Питома вага площi MicbKoi дороги, що запланована до поточного ремонту до

поючногощо

плошi,
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