
УПРАВЛIННЯ БЛАГОУСТРОЮ, НФРАСТРУКТУРИ ТА КОМУНАЛЬНОГО
господАрствА нIкопольськоi MIcbKoI глди

нАкАЗ Xn JZ
м. Нiкополь RИ об . о5* 2020

Про затвердження та внесення змiн, та
доповнень до паспортiв бюджетноi
програJ\{и

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу Украiни, Наказу MiHicTepcTBa фiнавсiв
Украiви вiд 26.08.2014 р. Nэ 836 кПро деякi питання запровадження програмно-чiльового

методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв>, рiшення Нiкопольськоi MicbKoi рали вiл

20.12.i0l9 Ns 70-57/VII "Про бtолхет MicTa Нiкополя на 2020 piK" (зi змiнами), керуючись

статтею 42 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>:

НАItАЗУЮ:

1) Затверлити змlни до паспортiв бюджетних програм управлiння благоустрою,

1н та ного госп ства Нiкопольськоi Micbkoi на 2020 1к:

2) Затвердити паспорти бюджетноi програми управлiння благоустрою, iнфраструктури та

ьпого господа а Нiкопольськоi Micbkoi ади на 2020 lK:

Нача.пьник управлiння благоустрою,
irrфраструктури та комун.}льного
господарства Нiкопольськоi MicbKoi ради

управлiпrlя благоустрою, iнфраструктури та комунального
ствагоспкФкп/п кпквк

Експл тацlя та технlчне ня житловогогов06l 0l
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алыlого господа ако
iею об'сктiв житлово-

06203 l2l6017

забезпечення функчiопування пiдприсмств, установ та орган

що виробляють, виконують таlабо надають житлово-комунмьнi
ги

lзацlи,
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KTlBю населенихганlзацlя0620l2160305

Заходи, пов'язанi з полiпцrенням питно i води
06206 1216040

Здiйснення заходiв з землеустроtо
042012l71307

Внески до статутного капiталу суб'ектiв господарювання
0490|2|76,708

заходи iз запобiгання та лiкв iдацii надзвичайних ситуацiй та

наслiдкiв стихiйного лиха032012l81l09

Природоохороннi заходи за рахунок цiльових фондiв0540i0 1218з40
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Утримання та розвиток автомо дорiг та дорожньоi
изаlH кко мiсцевого б04561 121746l

Iншi заходи та безпекиадського038012182з02

В.о. Зiнченко
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УПРАВЛIННЯ БЛАГОУСТРОЮ, ШФРАСТРУКТУРИ ТА КОМУНАЛЬНОГО
господАрствА нIкопольськоi MIcbKoi рАди

нАкАЗ хs.1/
м, Нiкополь

Про визнання паспортiв
ПРОГРаIvlИ ТаКИМИ, ЩО

чиннiсть

бюджетноi
втратили

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу УкраiЪи, Наказу MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiд 26,08.2014 р, JФ 836 кПро леякi питання запровад}кеЕяя програмно-цiльового
методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв>, рiшення Нiкопольськоi MicbKo1 ради вiл
20,|2,20\9 N9 70-57/VII "Про бюлжет MicTa Нiкополя на 2020 piK" (зi змiнами), керуючись
статтею 42 Закону Украihи <Про мiсцеве саI\,(оврядування в УкраiЪi>>:

НАКАЗУЮ:

l) Визнати такими, що втратили чиннiсть, п. 9 та 11 наказу вiд 03.02.2020 року Nэ9 кПро
затвердження паспортiв бюджетних програI\4 Управлiння благоустрою, iнфраструктури та
комун.lльного господарства Нiкопольськоi MicbKoi ради на 2020 piK> :

Начмьник управлiння благоустрою,
iнфрастрlттури та комунального
господарства Нiкопольськоi MicbKoi рали В.о, Зiнченко

Управлiння благоустрою, iнфраструкryри та комунального
господарства
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