
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнimерсгва фiнашсiв УкраIни
2б серпня 2014 роьт Jtr 836
(у рсдакцiI наказу Мiнimерсгвr фiнансiв Укрrlни
вiд 29 грулня 2018 року JYr l2Ф)

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управлiння благоустпою. iнфрастпчкгчDи тд комYнального

плспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

l. l200000 УПDаВЛiННЯ бЛаГОvСТПОЮ. iнфпастрvктчпи та комyнального госпопарства нiкопольськоiriar*оiочп"
(кпквк мБ) (найменування головного розпорядника)

2. l2l0000 УпDrвлiння блlmvстDою. iпdD{стоvкгчDп тs комчндльrrого господrоgгвa нiкопольськот пicbKoi Dадп
GПквкмБ) (яй}фуц!ш liФdir!шФ мщ)

l,,l?l7.б7.0 0{9Д,,,Вttескп до ст!тчтного капiталч суб'сктiв господаоюввняя
,шхфr*н, 0ш, профшr-

4. ОбСrГ бЮДitСВПХ ПРПrЯ.ЧеНь/6юлжипхх .свгяуьrць - Д0!l!06ДO-грпь.х\ у тому чисJi з,гrльного фоялу - 0!0g .рпвспь п сп.цiшLпоrо Фопду 2 01l206.{ю rрш.хь.

змiнамtr);РiшенняНiкопФюькоiмiськоiрадивiдl4.12.20lЕЛr55_4ЗЛIl'прбюджетмiсвна2019рiх,(зiзмlвами;,'

на досягнення яких сп бюдlсетноi

7. Мета бюдэtсетноТ програми - пiдтримка пiдприсмств KoMyHaJIbHor форми власностi

б.

N з/п
l забезпечення здiЙснення дlяльностlка п

8.

J,,lЪ з/п Завдання

l пiлтримка комунальних пiдприсмств для забезпечення здiйснення стаryтнот дiяльностi

наказ вц цв,/g л}



9, Напрямкп використаriня бюдrrетвих коштiв:

Ns з/п Загальний фонд Спецiалыий фонд
l

Усього
2 3 4 6

Поповнеяня стат}тного капiталу КП ''Риryальна слуlкба'' на придбання
спецiмi]ованноТ гехнiки дrя перевезення тiл померлих 0,00 з00 000,00 з00 000.00

2 Поповненпя стат)тного капiталу КП МЖТI на придбання основних засобiв 0,00 1з5 000.00 l35 000,00

з
Поповнення стат;пного капiталу КП НВУВКГ на придбання осповних
засобiв 0,00 l 500 000,00 1 500 000,00

4
Поповненяя стат5lтного капiтму КП "MicbKe паркове господарство'' Еа
придбання осяовних засобiв 0,00 76 206,00 76 206,00

Усього
10. Пере"пiк регiональних цiльових програм, якi викон уються у складi бюдr(етяоТ програмЕ

Назва регiональноj цiльовоТ програми та пiдпрограми Зага,,Iьний фонд Спецiапьний фовд Разом

з 4 5
Програма розвитку rкитлово-комунаJIьного господарства м. Нiкополь на 20l7-20l9 роки 0,00 2 0l i 206,00 2 0l l 206,00

Усього 2 0tl 20ll2 00l l. Результативпi лока3tlики бюдrкетноi програмп:

Ng з/п показники одиниця вимiру !жерело iнформацiI Загмьний
фонд

Спецiальний

фонд
Усього

l 2 з 5 6 1
Поповненвя статлного капiтал5l КП ''Ритуальна служба'' на
придбання спечiалiзованноi техн iки для перевезення тiл померлих

розмiр статлного капiта.rу пiдприемства на початок року грн
Звiтнiсть КП "Риryальна

0 8,76 447 .04 876 447.04
проdукпу

Напрямки використання бюджетцих коштiв

I

0,00 2 0l l 206.00 2 0ll 206,00

I

i
4

l



Поповнення стат}тного калiтму КП ''Ритуальна служба'' грн Звiтяiсть КП "Риryальна
а

0 300 000,00 з00 000,00

спlввlдношення суми поповнення стацлного калiталу ло розмiру
статутного калiтz!,Iу на початок року х 0 34 з4

повпення стат)гтвого капiталу КП МЖТI яа придбання основнихПо
tдсобiв

розмiр стаryтного капiталу пiдприемства на початок року грн 0 962 900.00 962 900-00
проdукlhу

Поповнення статlтного капiталу КП ''МЖТI'' грII Звiтнiсть КП "МЖТI" 0 l з5 000,00 lз5 000,00

спlввlдношеtrня суми поповнецня стат}тного капiталу до розмiру
стац,тного капiталу на початок роkу х 0 I4 l4

3
Половяення стат5lтного кдпiтял у КП НВУВКГ на прпдбапня octloBHпx
засобiв

розмiр статутною каtliталу пiлприсмства на початок роьт IpH звiтнiсть Кп Нвувкг 0 12 22,1 200,00 l2 227 200.00
проdукпу

Поповнення статутного капiт,шу КП НВУВКГ гр11 звiтцiсть Кп нвувкг 0 l 500 000.00 l 500 000,00

спlввlдношення суми поповнення статутного капiтму до розмiру
сmтlтяого капiталу на початок року х 0 |2

4
епня ст!тутноrо кдпiталу Кп ''Micblсe паркове господа

пап ння основfiих засобiв
Поповя pcTBoli

розмiр статлного калiтму пiдприсмства на лочаток рку I,pH
Звiтнiсть КП "MicbKe

0 985.00 985,00

Звiтнiсть КП "МЖТI"

l2

паркове господарство"

I

l



проdукlпу

Поповнення статлного калiталу КП ''Micbкe паркове юсподарство''
i{

грн
паркове
Звiтнiсть КП "MicbKe

0 76 206,00 76 206,00

спiввiдношення суми поповневня стат).тною капiталу ло розмiру
статlтяого капiталу на початок !юку

о/о

г
х 0 7,7з,|

IrIl
Керiвншк установп головного розпоряднцка
бюджетпих коштiв/зас г5tпник керiвника установи

ПОГОДЖЕНОl

Управлiння економiки, фiнансiв та D!iського бюджету Нiкопольськоi MicbKoi ради

органу /

фiнансового
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