
ЗЛТВЕРДЖЕНО
llаказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 Nr 836

(у редакцii нsка]у MiHicTepcTBa фiнансiв YKpairrtr вiл 29 грулня 20l8 року N!l209)

:}АтвЕрджЕно
I|аказ / ро}порядчий документ
Уп Dакпiн пя благочстпою. iнфпасточкгчои та комчнального
господаDства нiкопольськоТ Micbкoi Dади
(наitменування головrlого розпорццп]!ка коштiв мiсцевого бюлжету)
,,"*., "й оЬ.оl ]лglD ,' 9
Управлillllя екопомiкll. фiнансiв та мiського бюджетч
I{iкопольськоТ MicbKoT rrади
(паймепуванпя мiсцевого фiнансового органу)
наказ вiд

плспорт
бюдr(eтяоi прогрмя мiсцевого бюдrltсту ня 2020 piк

l. 1200000 Упр!Е.пiнпя блrгоуегрою, iнфDястlrуl(гуря тr комунrльного госпол!рства нiкопольсьlФI MicbKoI рrдх 26136719
(КПКВК МБ| (Е*х.щн, мф Fпф,п) {|Фд я FrФГrО}1

2. l2l0000 Упраrлiцпя блrгоустроlо, iнфр!струкrури т! комунr]rьвого господrрсв! Нiкопо.л ьськоТ MicbKoi роди 26136719
(кпквк мБ)

3.1 2 l 8120 8l20

(найменування вiшовiлшьного виконавчя)

0320 Заходи з орrанiзацiТ рятуJ4tlнцда водах

(код за ЦРПОУ)

04207 1 00000
@*бФд-dф.гр.!')
4. Обс.r бюд*.тйпt лрпtfl.ч.пь/6tогдfrmх rс{rшумпь _ЦЦД!9ЦД! rрUФнь, у mшу чпФi]tшьвоfо фопду -Д!ýД]gДOЦrрпшiь п сп.цi.льпоm фоплу - 0Д_
цхi.rь
5. Консmтуцi, Укрдilнп, БюD*Фй Кодеrc Ураiiни. рiшеяня НiюпФьськоi мiсьюi ради вiд 20,l2.20l9p N97G57/VII (Про бюдreг MiФ Нiюлq, м 2020 piKD, рсjtорядхенш ПрезrдЁпа

Правш охорви 
'(tlп 

mдей н. водяих об'.x8 Уц.iмD;Нав МФУ "Про зmтrDlенм лерлiку бюоt<вялх проrрам в р.зульвflвяпх поxщrкiв Тх виюя.Ен, шя мiецеsих бюдстiв у
fu)зi "Державяе упрашiшя" рiшфн, НiюпФьсью'l мiсьюi рад! вiд 30,l 1.20l8P 

'{977- 
4zvII ( Про зmтдreнвя (Проr?амп розвитку НiюпмьФюi Micbкoi Ком}ъФьноi ДщрiйяG

РrryвФьноi Служби м 20l9-202 l poBD,

6. Мп бюдмпоI прогрtмп _ l:б.зп.q.н.я б.зп.qнrr woi п.п.бчв.ппя п.Ф.пяя п. шrпих обсmt м.Нiкопм
7. Jавдання бюджетноТ

Лt з/п Завддння

I Забезпеченrrя безпечних умов перебуванlrя населенllя на водних об€ктах м.Нiкополя

8. Н а п ря м Ktt ви Kopllcтa пtlя бюдrсетrrи х коштiв:

ЛЪ з/п Напрямкп викорпстання бюджетших коштiв Загальнпir фонл (iпечiа.llьний фонд Усього

l ,,
3 4 5

l
Забезпечення безпечних умов перебування населення на водних об'€кгах
м. Нiкополя

l 980 300.00 0,00 l 980 з00,00

l 980 300,00 0,00 l 980 300.00





9. lIерелiк рсгiоltалыtих цiльовrrх програм, якi вltконуються у складi бюдже,тноТ програми

l0. Результатившi показнlrки бюдэltетноi програми:

Назва регiональноi цiльовоТ програми та пiлпрограми Загальний фонл Спечiальний фонд Разом

l _) 4 5

Програма розвитку благоустрою, iнфраструктури шt. Нiкополя на 2020-2022 роки l 91t0 з00_00 0,00 l 980 300_00

Усього t 980 300,00 0,00 l 980 J00,00

ffжерело iнформачiТ Загальниl"l фонл Спечiальнrrй фондЛ! з/п показники Одиншця Bllпripy Усього

4 5 1 7l 2 3

Забезпечення безпечншх умов перебування населення на воднпх
об'скrах м. Нiкополя

заmраm

од звlтнlсть установи l 0 lК.iлькiсть пляжiв та зон вiлпочинку, од

штатний розпис l0 0 l0Кiлькiсть ряryвальникiв та водолазiв, од. чол

проdукmу

звiтнiсть установи l 0 lКiлькiсть пляжiв та зон вiдпочинку, од п. ]\t

0шт звlтнlсть чстанови l0 l0Кiлькiсть рятува.гIьникiв та водолазiв, од.

ефекmuвносmi

0з/плата ряryвальникiв l0 од. грн/м розрахункова 5 200,00 5 200.00

журнаJI ресстрацll 55 0 55надання свосчасноi медичноi лопомоги на гlляжi та водних об'сктах

якосmi

х l00 0 l00динамiка кiлькостi врятованих у спiввiдношеннi до загиблих порiвняно з

20l8-20l9 роком
о//о

о/о х l00 0 l00забезпечення rшяжiв та зон вiдпочинку рятувiшьними пiдроздiлами

Керiвник ycтaHoBtr головного розпорядника
В.о. Зiнченко

ну
о.М. Давидко

I

"о,!!]

ll

l\

fu4
(пlдлlС!. 

,//


