
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнаясlв Украiни 26 серпня 2014 року Nо 836

(у релакчii наказу MrHicTepcTBa фiваясiв Украiни вiд 29 грулня 20l8 poKv Nэ l209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорrцчий документ
управлiння блаюустрою, iнфраструктури та комунального господарства Нiкопольськоi

MlcbKol и

(найlменувння rcловного розпорядника кошiв мiсцеюю бюджеry)

наказ

пАспорт
бюджетноiпрограми мiсцевого бюджету на 2020 piK

УправлiнняблагоУстрою,iнфраструктУрнтакомунаЛьшогогоспоДарстВанiкопольськоiмiськоi 26 l 36719
l 200000

радlr (код и €,ЩПОУ)
(найменуваяня головного розпоряднl,ка кошlв мiсцеюго бюджету)

(код Профамноi класифiкацii вилаткtв та

кредиryвання мiсцеФго бюджет} )

управпiнttя блаrоустрою, iнфраструкгури та комунаJIьпого господарствд Нiкопольськоi Micbt{oi 26|36119
l2l00002.

3

ради (кол за е.ЩРПОУ)
(наirмекумнвя вtдповiдмьного виковавщ)

(код ПрофаNiноi класfiфiкацli впдаткlв та

кредиryвання мiсчеюго бюлжту)

l2l8340
фондiв 04207l00000

0540 Прп ]а за Dахчнок
шасифiкачiсю (код бюджеry)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спецiального фонлу- 2 735 500,00

2 735 500,00 гривень, у тому числi загального фонду

(код Програмноi хласифiкачii вr!даткtв та

кредlfryвання мlсцевого бюджеlу)

(код Типовоi програмноi шас видаткlв та

кредиryвання мiсчевого бюджету)

гривень.

(кол Функuiоншьноi шасифiкацii
вilдаткlв та кредиryмння бюджету)

(наilменування бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною

впдаткiв та кредиryвавня мiсчеюго бюджоу)

0,00 гривень та

lJ}ЁТ##tНfЖ;i}:::ТШ"","*""кратни,.промiсцев€самоврядуmян,вукраiъi,;закояукраiъ!<проосновffiзас.ади(сфатегiю)дер,{аsвоi€кологi{ноiполiтики

Нiкополь на 2020 piK"

6

7. Meтa бюджетноТ програми

покраulення стану rlриродоохорон

полlти на досягнення яких NtoBaHa я бюjtжетнот

I-{iль державноi полiтики
Nq з/п

та створення територiй природно-заповiдного фонлу, визначення охоронних

,гериторiй та iнше
Формування безпечних умов життсдiяльностi людеЙ, забезпечення екологiчноТ безпеки, вiдновлення

8. Зав;tаrtня бюлжетltоТ програми

ного середоиша

I



ЗавланняNl з/t t

еловиIIlаIIного ссоохоеIIIlя cl,alt Ilкl,ни\ 1т з покзабезпсчення виконаllIIя tl й
]

9. НапряNtи використання бюлжетних коштlв

l0. Перелiк мiсчевИх / регiона.,lьних програм, що виконуються у склалi бюлжетноТ програми

УсьогоСпецii].Jlьний фовдЗаг.Llьний фопдНаIlрями використаняя бюджетних KouI],lBNs з/tI

5,l
l 2

l80 000,00l80 000,000,00

HayKoBi дослiдiкення. Проектнi та проекгно-конструкторськl ро

Автоматизована система екологiчного мопiторипгу стану aTNloc

повiтря на територii м.Нiкополь.ЩнiпропетровськоТ областi (псрерахунок)

зроблення

ферного

2 555 500,002 555 500,000,00
2 Встановлення радiмьного вiдстiйника

2 735 500,, ?tý 0усього

Усьогоспецiапьний фондЗа.альний фондN9 з/п Найменування мiсцевоТ / регiонмьноТ програми

)
2] 2 735 500,002 735 500.000,00

I Програма "Екологiя 20 l 8-2022'
2 7J5 500.002 7J5 500,000,00Усього

]l.Pc -l ьтативпi пtlказники бюлжетноi и
УсьогоспецiаJlыIий фондЗагмьний фоItдС)ди н иця

вимlпоказникиNs з/tt
654з2l

]BiTHicTb вlдllлу екологll
кiлькiсть атоматизованих сиситем екологlчного

стан1, атомосфсрного rrовiтря. що необхi;lrкrмонll'оринIу1.1

0
звlтнlсть вlдIllлу екологlt

lпт.кiлькiсть ра-аiаrьних вiдстiйникiв, шо необхiдно

встановити1

п

0
звlтнlсть вlддlлу екоJIогll

l Ill
кiлькiсть атоматизованих сиситем екологlчного

MoHir trрингу с taH1 агомосферного повirря. шо

заплановано впровадити
1.1

0]BjTHicl,b вlдцlпу екологll
ll1,Iкiлькiсть радiальних вiдстiйникiв, цо заплановано

встаllовиl,и
2,l

ефективяостi

0.00Розрахункова
|,pl]середня BapTic r ь вttровад,кення системи екоJог!чного

инl,_\, cтalI), атмосфсрного повiтря\loIillop1.1

l

4

7r{жерело iнфорvаrtiТ

7

IoT. 0 l

l l

l

l I

l Г l80000.00 f ,*о ооо.оо



.,l

о

Ё

:Е
-а

а

=Е
в

l
g

э
Е

о

р

о
+

Ф
о

q
{

l

Е,
-l

ts

-l

з

.l

.?
Е

l.

Ё,

+
х

э

ln
,{,

:


