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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управлiння благоустрою. iнфDаструктчри та комчнального господарства
нiкопольськот мiськоi ради
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету)
наказ вiд е4а.2{18,,! 62
управлiння економiки. фiнансiв та мiського бюджету Нiкопольськот Micbkoi ради
(найменування мiсцевого фiнансового органу)
наказ вh ф:о?. 

"{r8 
/ ЦС

плспорт
бюджетноi проrрами мiсцевого бюджету на 20l8 piK

1.1200000 Уподвлiнця благочстоою. iвrьоrсточкrчпи тд комчндльноm mсподаоствд Нiкопольськоir
(КПКВКМБ) (вайменуванняголоввогорозпоряд м)

2. 1210000 Упоавлiппя благочgгоою. iHФnacTovKTvorr тд комчнального господэоqrва Нiкопо"tьсъкоI
(КПКВК МБ) (найменувашл вiдповИального викоIrsвця)

з.l2l6020 0620 здбезпечепня фчпкцiоIlчвsцtlя пiдпDп€мств. vcтalroв тa оDгrlriзачiй. шо впообляють. впlФпчють таlабо ндддють,tптлово_комчнsльпi
!!9ýдцц
(кIквкмБ) (кФквк' (шлФ,уЕнп бфт лро.rок)

4. Обсяг бюдхgтяих прпзпiч.яr6юдмЕпх дсппу!.пь - !Д62ýJДД тпс. грltD.пь, у rому чхс.лi з.г.льяого фонду _ !9]ЕfuЦ!9Д пс rрпвспь Tr спецiмьffого фопду -0ДД_

20l8 piK" (зi змiяам!),

6. Мсr. бюдмоI про.р.itп -З.бGзп.ч.ппr ншфоi п б.зп.р.бiйsоi робоп об'спiв мло!о_комупrльпоm госпо!врст!r

]llb з/п кпквк кФквк Назва пiдпрограми

l 2 J 4

1 на досягнення визначеноr



8. Обсягlr

l0.

9. якl

показники

та завдань

N! з/п кФк Пiдпрограма./завдання бюджетноТ програми 2 загальний

фонл

спецiальний

фо"д
Разом

1 2 з 4 5 6 7
l l2 16020 0620 Поховання безрiлних 50,00000 0,00000 50,00000

2 12l6020 0620 .Щоставка тiл до СМЕ l90,00000 0.00000 l90,00000

J l216020 0620 Вiдшкодування витрат на Koмyнtmbнi послуги по вул.Лапинська,49 l 79,40000 0,00000 1 79,40000

4 l2l6020 0620
Фiнансування "Програми фiнансовоi пiдтримки комунаJIьного пiдприемства "Мiськавтодор-1"
Нiкопольськоi MicbKoT ради на 20 1 7-20 l 9 роки"

18 677,00000 0,00000 l8 677,00000

5 l 2 16020 0620 Газопостачання пам'ятникiв (КП МЖТI) |з7,l49l2 0,00000 l37,14912

6 1216020 0620
Оплата електроенергiТ (вуличне освiтлення MicTa, експлуатацiя дренажних свердловин, фонтанiв,
свiтлофорних об eKTiB тощо)-одержувач КП "Мiськавтодор- 1"

0,00000 0,00000 0,00000

6 l2|6020 0620 Вiдшкодування витрат за спожиту на кладовищi воду 50,00000 0,00000 50,00000

7 1216020 0620 Послуги ветеринарного лiкаря (КП "Мiськавтодор- 1 ") 342,87282 0,00000 з42,87282

Разом 19 626,42194 0,00000 19 626,42194

Назва регiональноi цiльовоi програми та пiдпрограми кпквк загальний

фонл

спецiа;rьний

фонд
Разом

1 2 J 4 5

Програма розвитку житлово-комунаJIьного господарства м. Нiкополь на 20l7-20l9 роки |2|6020 949,42|94 0,00000 949,42|94

"ПРОграма фiнансовоi пiдтримки комунаJIьного пiдприемства "Мiськавтодор- l " Нiкопольськоi MicbKoT ради
на 2017-20l9 роки"

l2l6020 18 677,00000 0,00000 l8 677,00000

Всього 19 626,42|94 0,00000 19 626,42194

Jt з/п кпквк назва показника Одиниця вимiру ,Щжерело iнформачii
Значення
покtlзника

l 2 J 4 5 6

1 121б020 Поховання безрйних

заmраm

кiлькiсть безрiдних,якi потрiбно поховати поховань кошторис 56

проdукmу

Кiлькiсть безрiдних,якi заплановано до поховати поховань кошторис 56

ефекmuвносmi

Серелнi витрати на l поховання Тис. грн. розрахункова 0,9

якосml о//о х l00
, |2|6020 Щоставка тiл до СМЕ

l

кпквк



заmраm 430кошторисдоставка
Кiлькiсть тiл ,якi потребують доставки

проdукmу 430кошторисдоставка
заплановано до доставкикiлькiсть тiл ,якi

0,442рохрахунковаТис. грн
Серелнi витрати на l тiло l00х%
якосml

нсь ка,49поbHlал вул.ЛапипосJlугипаннява комYнвитратшкодуВiд3 1216020

заmраm 20Звiтнiсть КП'МЖТI"осiб
мешканцiв, осiб якi можуть проживати

проdукпtу 20Звiтнiсть кП "МЖТl"осiб
Кiлькiсть мешканцiв, осiб якi заплановано до проживання

8,9,7рохрахунковатис. грн.
Витрати на l особу за piK

якосml
100хо/о

питома вага осiб, якi заплановано до проживання до тих, якi можуть проживати

и€мстваального пцпрмкиtHaHcoBol Kol}tyHпlдтрифПрограмиФiнансування
20на -2019Mlcb Kol роки"ольськоl1 Нiкоп РадиМiськавтодор-4 121б020

звiтнiсть Кп "мiськi
автомобiльнiод

комунальних пiдприсмств, якi потребують пiдтримки

проOукmу Звiтнiсть КП "MicbKi
автомобiльнi дороги- l "од

комунаJIьних пiдприсмств, яким плану€ться надання пiдтримки

ефективностi l8 677,00000рохрахунковаТис. грtt
середня сума пiдтримки одному пiдприсмству

l00х%

газопостачання пам'ятникiв5 l21б020

|2,602Звiтнiсть кП 'МжТI'тис. куб. м.ятникапамзабезпеченнядляпотребустьсяtцокiлькiсть газуприродного

|2,602Звiтнiсть КП 'МЖТI'тис. куб. мкаятнпамзабезпечендлязапланованоlцоbKlcTb газуприродного

ефекmuвносmi

l

1



t 1. ння iнвестицiйних

10,88з l 2рохрахунковагрн
я BapTicTb 1 куб. м газуСерелн

якосml
на вищrзат кладо водуllяван спожитукОДУ витра,Вiдшl2160206

8626Звiтнiсть КП "Риryальна
куб

витрати за спожиту на кJIадовищi воду всього

проdукtttу

8626Звiтнiсть КП "Риryальна
служба"куб

витрат за спожиту на кладовишi воду , якi запланованi

ефекmuвносmi
51,96рохрахунковагрн

витрати за спожиту на кладовищi волу l кубсереднi

l00х%куб.воли, якi заплановано для

для споживаннякуб. води, що

споживання до кlлькостl
питома вага кlлькостl

ветеринарного лiкаря12160207

490Звiтнiсть КП "MicbKi
автомобiльнi лороги- l "од

Кiлькiсть безпритульних тварин, що потребують стерилiзtщiТ

проdукпtу
490звiтнiсть Кп "мiськi

автомобiльнi дороги- l "од
кiлькiсть безпритульних тварин, що плануеться стерилlзувати,

0,70poxptlxyHKOBaтис.грн.
Серелня BapTicTb стерилiзачiТ

100хао

Прогноз видаткiв до кiнця реалiзачii
iнвестицiйного npoe*ry' Пояснення, що

характоризуют
ь джерела

фiнансування

KacoBi видатки станом на
План видаткiв звiтного перlоду

Код
Найменуванн

я джерел
надходжень

кпквк
01 сiчня звiтного перiолу

загальний

фонл

4

спецlаJIьни
й фонл

5

разом

6

загальний

фонд

спецiальний

фонл

8

разом

9

загiцьнии

фо"д

l0

спецiальний

фонд

1

pil:}oM

1

Пiдпрограма
l

J

Всього
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' Кол функчiональноТ класифiкаuiТ видаткiв та кредитування бtоджеry лише у випадку, коли бюджетна програма не подiляеться на пiдпрограми.

'Пу"*, l 1 заповнюеться тiльки для затверджених у мiсцевому бю.чжетi кредитiв на реалiзачiю iнвестицiйних проектiв (програм).

з розбивкою за роками.

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв

ПОГОЩЖЕНО:

Керiвник фiнансового орrану

В.о. Зiнченко

iнiциали та прiзвище

О.М.Давидко

iнiциали та прiзвице


