
ЗДТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHiшepcTBa фiвансiв Украiни
26 серпня 2014 року Л! 836
(у рлакчii наказу MiHicTepmBa фiнансiв Украiни вiл 29 грулня 20l8 року Nr l209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Уппавлiння благочстрою. iнфDаст]rчктчри та комчнапьного
господаDства н iкопольськоi MicbкoT ради

B.OшIiEmtrxk!troбffil

наказ вiд o3.bJ LolpMn 9

плспорт
бюджетноi програми мiсцевого бю.шжету на 2020 piK

1.1200000 влlння та ьного Нiкопольськоi MicbKo[ 26136719

26136719

(найменування головвоrc за

2. l2t0000 Управлiння бл агоустрою, iнфраструlсгурп та ного rосподарства Нiкопольськоi MicbKoi рали
(кпквк мБ) ( наймеаування вйповйшьного виконавrц) (код за еДРПОУ)

3. l2l7l30 7t30 042| заходlв з 04207100000
(кпквк мБ) (ктпквк мБ) (найменування бюджетноl програми )

(код бюджеry)

,l. оftяг бюд*фtrпх прпзх.ч.trбюдктпхI дс{.нухпь:9ц!,]0!цц0 грвв.пь, у mму чrФi r.шьноrо Фовду -9Щ,]0!ЦЦLгрffi.пь п сп.цiмьноrо фопду - Д08 rриь.нь.

5. пiдпвш дл, вп*ояlли{ бюд*тUоl п роrр!мя: консштуцi, Укрsiни; Бюджflяий код.кс У,Фа'tяи; Заюн Украiяи "Про мiсцеве Фмоврrдумнвя Е yKpaili"; Здкоф У@iни "Про

rcшеустiи': земельяпй юдею у$аiвя вiд 25,l0.20o t л9 27б8 _ tII зi змiяами; Наказ МiяiсЁрсм фiнансiв Украяи 26 Фрпм 2014 JYg 8Зб "По дсякi пmанм зд{ювадreяня прог!омно -

цььоФю мФ4ч смадалtя тд виюяаsн, мiсцеойх бюдетiв" (зi змiнами); Рiщ.ввя НiюлФкькоi Micbкoi рsдr вiд 20. l2.2019 року Js 62-5?/vII "Пр з.tверD*енш ПрогDамп роз3!.тrу

бла.оусгрою m iнфрsсФукгr?и м,нiкопФь ва 202G2022 ро@"| Рiшсян, Нiюлол*ьюi мiсьюi рsдi sй 20.12.2019 Л! 70-57/vll "Лро бюд@т мiФ Нiюлш !а 2020 pi(".

б. на гнення якltх сп
N з/п I (iль лержавноi полiтики

I lIя lз

7. NleTa бюдаtетlrоТ програми - }абе,}печеltня сталого Dозвпткч земельного господа]tства

8. бюджстноi п

ЛЪ з/п
'}авдання

l Розробка технiчноi локументацiТ та проекгiв iз землеустрою

9. Напрямки вl!корI|стання бюджетних коштiв:

ЛЪ з/п l lапрямкll в]rкорliстаllпя бlоджетltll х коштiв Зal,a.rrbHrtit фошл ()пеuiшrыlllir фонд Усього

l 2 3 4 5

Розробка технiчноi локументацii iз землеус,трою щодо встановлення
(вiлновлення) мсж земельних дiлянок паркiв,скверiвл прибулинкових
територiй тошо

500 000,00 0,00 500 000_00l



2

Розробка проекту землеустою шодо вiдведення земельноТ дiлянки в

постiйне користування дтя будiвництва та обслуговування будiвель.

закладiв комун:lльного обслуговування

з00 000.00 0,00 з00 000,00

3

Розробка проектiв землеустою щодо вiдведення земельних дiсянок в

постiйне користування; розробка технiчноi документацii iз землеустрою

щодо встановлення (вiлновлення) меж земельних дiлянок в HaTypi (на

мiсцевостi) (олержувач КП "Риryальна служба")

l00 000,00 0,00 l00 000,00

Усього 900 000,00 0.00 900 000,00

l0. Перелiк регiошалыtих цiльових програм, якi викопуються у складi бюдяtетноТ проrрами

льтатllвtti показll1l Kll бюджетпоi програми:

УсьогоСпецiа,rьний фондЗагальний фондНайменування м iсцевоi7 регiональноi профами

4J2l

900 000,000,00900 000,00Програма розвитку благоустрою та iнфраструкгури м.Нiкополь на 2020-2022 роки
900

сього
l l. Резу,

ЛЪ з/rr показники Одиниця вимiру !,жерело iнформачiТ Загальний фонд Спецiальпий фонд Усього

t 3 4 f, 6
,7

l
розробка технiчнот документачiт iз зелlлеустрою щодо встаtlовлення
(вiлнов.пеи ня) меж земеJlьних дiля пок паркiв,скверiв, п рибудlrнкових
територiй тощо

500 000,00 0,00 500 000,00

?аmраm

кiлькiсть пакетiв технiчнот локументачii, що необхiдно виготовити од Звiтнiсть установи l 0 l

кiлькiсть пакетiв технiчнот локументацii, що заплановано вигоювити од Звiтнiсть установи l 0 l

Серелня BapTicTb виготовлення l пакеry документачii грн. розрахункова l 000 000.00 0 l 000 000.00

Питома вага паке,гiв технiчноi документацii, що заплановано виготовити до

необхiдноi кiлькостi
о/ х 50 0 50

2

розробка проекту ]емлеустрою щодо вiдведення земельпоiдiлянки в

постiйне корист),вання д.llя будiввlлцтва та обслуговуваllня булiвель,

rакладiв ком}нllllьного обслуговуваrllrя

300 000,00 0,00 300 000,00

заmраm

кiлькiсть ltроекr,iв,lемлеустрою. що потрiбно виготовити од Звiтнiсть ус,ганови 50 0 50

проdукtпу

Кiлькiсть TtlpoeKTiB ]ем,пеустою. що заплановано виготовити ол Звiтнiсть установи 30 0 з0

900 000.00 0.00

,



ефекmuвносmi
l 0 000.00l0 000.00 0ро,]рахунковагрн.Серелня BapTicTb виготовлення 1 проекгу землеустою

6060 0хо//оПитома вага проектiв, що заплановано виготовити до тих , що потрiбно

виготовити

0,00 l 00 000,00l00 000,00J

проекriв ]епrлеустрою щодо вiдведеllня земельншх дiсянок в

постiirпе корrlс,rувапня; розробка технiчнот документачii iз

щодо встановJlеппя (вiдновлення) меж земельншх дiляпок
в Haтypi (на MicueBocTi) (олержувач КП "Ритуальна службаii)

22 0Звiтнiсть установиодКiлькiсть просктiв землеустрою, що потрiбно виготовити

проdукmу
22 0Звiтнiсть установиодКiлькiсть тпроектi в землеусlрою, що заIuIановано виготовити

lефекmuвносmi
50 000.0050 000.00 0розрахунковаllгрн.Серелня BapTicTb виготовлення l проекry землеусlрою

ll|
l00l00 0хо//о llПитома вага проектiв. що заплановаНо виготовитИ до тих, що потрiбно

виготовити

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступl{ trK керiвника установи

ПОГОДЖЕНО

Управлi

В.О. Зiнченко

о.М. Давидко

iки, фiнансiв та мiського бюлжету Нiкопольськоi MicbKo[ рали

органу /

фiнансового органу (пiдпис)

якосtlti

запраm

якосmi


