
}АТВЕРДЖЕНО
Нака] Мiшiстерства Фiшашсiв Украiни
26 серпня 201.1 рокт,rФ 836
(у релакчii HaKa,ly MiHiпepcTBa фiнансiв Украiни
вiл 29 грулня 20lE poKy.ilg l209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
УпDавлiння благочстрою. iнФрастDyкгчDrr та комчнального
господарства нiкопольськоТ MicbKoT Dади
({taкnyb.!{r .Gro,Holo Ffщаtлrý rштi, чi.п.rоl. fu.щ)

наказ вiд .//,/1/рlэ х, /6s^

пАспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

l. 1200000 у влiння бла и та коDl нального господа НiкопольськоТ MicbKoT 26136719

26136719

(найменування головного розпорядника) за

2. I2l0000 Управлiння бла гоустрою, iнфраструктури та кощуцзд ьного господарст ва Нiкопольськоi мiськоi рали
(кпквк мБ)

3. l2l7670

(найменування вИповiдальною виконавrц )
(код за СДРПОУ)

7670 0490 Внески до го кап cKTlB гос 04207l00000
(кпквк мБ) (ктпквк мБ) (кФквк) (наймекування бюджtrноi проФами) (код бюджеry)

4. обсrгбюдмвих пр з!.ч.пь/бюл*Gтввх .спrвуs.пь - !zlД!!ДLrрвфн\ у Фму чtслi заг.льпоre фопду -9J0 грпs.цв п.п.цiшьпого фнду Lz?2ЩД rрt!.пь.

Рiш€ння НiкополкьюТ MicbKoi ради вiд 20.12-20l9 Л9 7G57vIl'Про бюджет Micтa Нiкопопя на 2020 рiк'(зi змiнами).

6. ol на гнення ol ми

N з/п Цiль дерщqqцФ полlтики

l п их забезпечення здiйснення

7. Мета бюджетноТ програми - пiлтримка пiдприсмств комунальноi форми власностi

8. За ]lя

Ns з/п Завдання

l Пiлтримка комунальних пiлприсмств для забезпечення здiйснення статутноТдiяльностi

9. Напрямки використання бюджетних коштiв:

Np з/п [,lапрямки використання бюджетних коштiв Загальний (lонд Спеuiалыrий фонл Усього

l 2 J 4 5

дlяльностl



l
Поповнення стаryтного капiталу КП НВУВКГ на придбання основних
засобiв

0.00 526 000.00 52б 000.00

2
Поповнення статутного капiталу КП "MicbKe паркове господарство" на

придбання основних засобiв
0,00 308 542,8з з08 542,8з

J
Поповнення стаryтного капiталу КП "Мiськавтодор-l" на придбання

вних засобiв
0.00 937 746.00 937 746,00

Усього 0,00 l 772 288,83 l772 288,83

l0. Перелiк ре гiональних цiльових програм, якi виконуються у складi бюджетноi програм1|

Назва регiональноТ цiльовоТ програми та пiлпрограми Загальний фон,r Спсчiальний фонл Усього

l 2 3 4

Програма розвитку благоустрою та irlфраструкryри м.Нiкополь на 2020-2022 роки 0.00 l 772 288,8з l 772 288.83

Усього 0.00 l 772 288,83 l772 288.83

l I. Результативнi показники бюджетноТ програми

Ns з/п показники Одиниttя вимiру .Ц,жерело iнформаrriТ
загальний

фонл

спецiальний

фонл
Усього

l 2 _, 4 5 6
,7

l Поповнення статутного капiталу КП НВУВКГ на придбання основних
засобiв

526 000,00 526 000,00

заmDаm
Розмiр стаryтного капiталу, пiлприсмства на початок року грн Звiтнiсть КП"НВУВКГ" 0 lз 727 200,00 lз 727 200.00

проdукmу

Поповнення стат_yl,ttого капiталу КП НВУВКГ грн Звiтнiсть КП"НВУI]КГ" 0 526 000,00 526 000,00

спiввiдношення суми поповнення статутного капiталу ло рзмiру
статутного капiталу на початок року

% х 0 4 4

7
Поповнення статутного капiталу КП "MicbKe паркове господарство"
на придбання основних засобiв

308 542,83 308 542,83

заmраm

Розмiр стаryтного капiталу пiдприсмства на початок року грIl
звiтнiсть Кп "мiське

паркове господарствоll
0 77l91,00 77 l91,00

Поповнення стаryтного капiталу КП "MicbKe паркове господарство" грн
Звiтнiсть КП "MicbKe
паркове господарство"

0 308 542,83 308 542,83

спiввiдношення суми поповнення статутного капiталу ло розмiру
стаryтного капiталу на початок року

о//о х 0 400 400

якосml

якосml



l Поповнення статутного капiталу КП "Мiськавтодор-l'l на прилбання
основних засобiв 9J7 74б,00 937 746,00

заmраm

грн
звiтнiсть Кп

"Мiськавтолор- |"
0 3 збl 737,86 3 36l 737,8б

проdукmу

Попов нен ня стацлного кап iталу КП "Мiськавтолор- l " грн
звiтнiсть Кп

"Мiськавтолор- l" 0 937 746,00 937 746,00

якосml

спiввiдношення суми поповнеIlня статутного капiталу до розмiру
стаryтного капiталу на початок року

о/о tr х 0 28 28

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступ н и к KepiBH и ка установи

ПОГОДЖЕНО:

Управлiння економiки, фiнансiв та мiського бюлжету Нiкопольськоi Micbкoi ради

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

]аступник керiвнпка мiсцевого фiнансового
органу

ФlнА

В.о. Зiнченко

о.М. Давидко
ctH (пйлис)
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|РозмiR 
статутного капiталу пiдltрисмства на початок рку


