
]ЛТВЕРДЖЕНО
Нака] MiHicTepcтBa фiнансiв Украiни
26 серпня 20l 4 року J\! 83б
(у редакцiiнаказу Мiнiсерствя фiнансiв Украiни
вiл 29 грулня 20t8 року Лл l209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
УпDавлiння благочстDою. iнфDастрчкгyDи та комчнального
господарства нiкопольсько[ MicbKoT ради
0,.й!еilirнsя гсlоsноm Fпкцшilsп ilштlt мi.ц..оm бю,итт)

наказ вiд О9.Q.ацо t* 9

плспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

l. l200000 Уп iння бла та ого нiкопольськоi Micblсoi и 26L36719

26136719

(найменування головного розпорядника) за

2. l2l0000 Управлiнн я благоустрою, iнфраструктури та комунального господарства НiкопольськоТ мiськоi ради
(кIIквк мБ)

3. 1217670 7670 0490

(найменування вйповiдального виконавця )

Внески до статутного капiталу суб'сктiв господарювання

(код за еДРПОУ)

042071 00000
(кпквкмБ) Gтпквк мБ) (кФквк)' (HlrxaryBnм fuшяоl прот.rr) (tод бодЕф

4. обс.r бюдх.тпхх прпзнrч.яь/6юдr(спrп rсп.пуь.пь - J 650 000.0О грпs.rь, у тому чпс.лi з..rльпоrо фопду - 0Д грп!.tь т. сп.цi.льпого фозду Д!ýДЦ{9108 rрхr.fiь.

нiкопФьськоi Micbкoi ради вiд 20.12.2019 л! 70-57/vII 'про бюджет Micm нiкопо,!я на 2020 piK'.

lза lяб. ol якl|х сп

N з/п l_{iль irержавноi полiтики
I Пiдтримка комуна'lьних пiдприсмств для забезпечення здiйснення стаryтноТ дiяльностi

7. Мета бюдzкетноТ проrрамн - пiдтримка пiлприемств комунально[ форми власностi

8. Завдання бюджетноТ ми

Ns з/п Завдання

l Пiлтримка комуна.lьних пiдприемств для забезпечення здiйснення статутноТлiяльностi

9. Напрямки використання бюджетних коштiв:

ЛIr з/rl Напрямки використання бюджетних коштiв Зага-,lьний фонл Спечiальний фонл Усього

I 2 J 4 5



250 000.00250 000.000,00
Ilоповнення статутного капiталу кп мжтI на придбання основних засобiв

2 000 000,002 000 000,000,00Поповнення статутного капiталу КП НВУВКГ на придбання основних

засобiв2

l 400 000,00l 400 000,000,00
_)

ПоповненнЯ статутногО капiталУ КП "MicbKe паркове господарство

придбання основних засобiв

," на

3б50у
10. Перелiк реriональних чiл ьових програм, якi виконуються у склалi бюджетноТ програми

УсьогоСпечiальний фонлЗагальний,фонл
Назва регiональноТ цiльовоТ програми та пiдпрограми

432

3 650 000,003 650 000.000,00
tIрограма розвиткУ благоустроЮ та iнфраструктури м,Нiкополь на 2020-2022 роки

3650у

I1. Результативн i показники бюджетноТ програми
Усьогоспецiальний

фонд
загальний

фонл
[жерело iнформаuiiОдиниця вимiрупоказники

,7
Ns з/п

654J2l
250 000,00250 000,00Поповlrення статутного капiталу КП МЖТI на придбання основних

засобiвl

заmраm l 221 900,00l 22l 900,000Звiтнiсть КП "МЖ'Гl"грнкапiталу пiдприсмства на початок рокуРозмiр стаryтного

профкmу 250 000.00250 000,000Звiтнiсть КП "МжТl'грн
Поповнення статутного капiталу КП "МЖТI"

якосml
20200хо//оспiввiдношення суми поповнення статутного капlтаJIу до

на початок
розмiру

2 000 000,002 000 000,00
7

Поповнення статутl|ого капiталу КП НВУВКГ на придбання основних

засобiв
lз 727 200,00lз 727 200,000Звir,нiсть КП'НВУВКГ"грll

Розмiр статутного капiталу пiдприемства на початок року

проdукmу
2 000 000,00 2 000 000,000Звiтнiсть КП"НВУВКГ"I,pH

[lоповнення статутного капiтапу кп нвувкI,

якосml
l5l50хо//оспiввiдношення суми поповнення статутного капiталу до розмlру

статутного капiталу на початок року
1 400 000,00l 400 000,00

3
Поповнення статутного капiталу КП "MicbKe паркове господарство"

ння основних засобiвнап



77 l91.000 77 l91.00Звiтнiсть КП "MicbKe
паркове господарство"грнРозмiр статутного капiталу пiдприсмства на початок року

проdукmу

l 400 000,00 l 400 000,000
Звiтнiсть КП "MicbKe
паркове господарство"грн лГIоповнення статутного капiта,,lу КП "Мiське паркове господарство"

l8l4 l8l40хо//оспiввiдношеНня сумИ поtlовненнЯ статутногО капiталу ло розмiру
статутного капiталу на початок року

(пйпис)

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетн их коштiв/заступник керiвни ка установи

ПОГОДЖЕНО:

Управлiння економiки, фiнансiв та мiського бюджету Нiкопольськоi MicbKoi рали

органу /

фiнансового
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