
]ДТВЕРДЖЕНО
llaKa1 MiBicTepcTB, фiнrвсiв Украiви
26 серпня 2014 рок} Л, 836
(у релакчii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiпи вiл 29 rрулня 20l8 року Л! l2Ш)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
уп]rавлiння благочстrrою. iнфрастпчкгчDи та комчнального
rосподаDства нiкопольськоi Micbl{oi Dади
(хra,.ilъ.ii. lcaвn,r. Frп.Fдrrrа юшtr it!.kп' fu,щ)

нак^\ вшВ,а./ао N, q

пАспорт
бюджетно[ програми мiсцевого бюлжету на 2020 piK

l. 1200000 у влIння та ко нiкопольськоi Micbkoi 26136719
(код эа

2бlзб7l9
( найменування головного розпорядника)

2. t210000 Управлiння бла гоустрою! iнфрастрчtсгyри та комунального господарства Нiкопольськоi MicbKoi ради
(кпквк мБ)

3. l2l73l0 7310 0443

(наймеrryвання вiдповiдшьноrc виконавщ) (код за еДРПОУ)

,дiвництво об'скгiв житлово-ко нального 04207l00000
(кпквкмБ) (ктпквкмБ) (кФквк) (найпrенування бюджФноi програмя) (код бюджеry)

4, об.,г бюдмш пршrtц.пь/бодмпях tсsгну,двь _ 299дц08 грпв.gь у mму чпФi цгшьвоФ Фонду - !JЦ8 гр,в.нь fl сп.цiмьtого фонду -2!0!gДOg f рrЕ{ь.

яасЕлених пунпi. украiяи''i наtа] мiнiсЕрmд фiналсiв Украiiпх вiд 20.09.20l? N9 79З (зi змiяамя): Нав MiнiФpcвa фiнансiв yKpai'п 2б серпа 2014 Nq 836 "ПоrФкiшанш

ITllKll tta tlя якllх cll

7. i\'leTa бюджетноi програмri - Забе,rпечеltня бчдiвtlItцтва об'сктiв житлово-комvнальпого господапствд

6.
N з/п Цiль державноi полiтики

l забезпечення i

8. '}авдашня

.\Ь з/п
'}авдаltня

l об'сктiв ьного

9. [lапрям ки вllкористаtiня бюджетпlлх коштiв:

ЛЪ з/п Зага.rlыlltiI фошл (-пеlliальний фонд Усього

l ) J 4 5

I Реконструкчiя вбудованих llежитлових примiшень 0.00 200 000.00 200 000,00

}'сього 0,00 200 000,00 200 000,00

Напряпtкп вItкорllс,гаrlня бюджетltих кошr,iв



l0. Пере"пiк регiональнltх цiльовltх програм, якi виконуються у ск.палi бюджетrrоi програмrr

УсьогоСпечiальнlrii фонлЗага.пыlttГl фонлIiairMerry вап ня мiсцево'i7 регiональноi п рограми
431l

200 000,00200 000.000.00благоустрою та iнфраструкгури м.Нiкополь на 2020-2022 рокиПрограма розвитку

Усього
l l. Результатлtвнi показникп бюджетноi програмп:

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступник керiвника установи

та мiського бюлжету Нiкопольськоi MicbKoT рали
органу /

фiнансового органу

В.о. Зiнченко

О.М. Давидко
(пйпис)

Датr
jll,п,

6

спецiалыrшй фонд УсьогоЗагальнпii фоIlд!дерело iнформачiТОдиниця вшмiрупоказникпj\Ъ r/п
513l

200 000,00200 000,000
l

реконструкчiя нежитлових прпмiщень пiд квартири за адресами: вул,

Княяtа83/2; вул. Кшяжа l03; вул. Некрасова 3l-б

30 Jзвiтнiсть установиодкiлькiсть нежитлових примiщень, що необхiдно реконстуювати пlд
л. Княжа l03; зl-б)

l0звiтнiсть установиод пlкiлькiсть нежитлових примiшень, що fаплановано реконстуювати
квартири (вул. Княжа l03)

пlД

200 000,00 200 000,000розрахунковагрнl нежитлового lllснняBapTicTb

зз330хо/овiдсоток кiлькостi нежитлових примiшtень, що запJlановано

до необхiдно

7

ппоr|vкmч

iiл


