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1 Jаоезпечення сприятливих умов для спiвiснування людеЙ та тварин
2

J. t |е||рrми блпчрпLlddпх чruллgrнrл кощтrв

N9 з/п Напрями вхкористання бюджетнпх KourTiB 3агальний фонд Спецlельний фонд Усього
1 2 3 1 5

Jаоезпечення сприятливих умов для слlвlснування людеЙ та тваоин у 190 000 190 00(
2 3несення самовиьно встановлених МАФ \,/ 49 000 49 00(

Усього 239 000 2з9 000

,l0. ПерелiК мlсцевих ,l регlонмьниХ проrрам, що впконуютъся у складi бюджетноI програми

Ne з/п найменчвання мiсцевот Усього
1 3 4 5
1 lрограма реФормУвання таfэозвитtry житлово-комунального господарства мiсrа Миколабва на 2o20roza роки 2з9 00с 239 00с

Усього 239 000 239 000

11. Результативнi поl€зшик1r бlqджетноТ програмtl

М з/п . Показникш
(rдиниця

ачulпv ||дерело iнформацП ЗаЁльнltй фо}ц Спецlальний фонд Усьоrо
2 3 4 5 6 7

птрат
ообяг видаткв для заоезпечення сприятливих умов для спiвiснування людей та
тварин тиаФн. созрахрlок до коlцторису ,l9c 19с

эбсяr видаткiв на знесення самовiльно всrановлених МАФ тис.rDн- (оцJторис 4s 4€
продукry

Клькigrь заходiв (пИбiр трупiв безпрrrryльних тварин), якi плануеться провести од. юзра}ryнок КП 165 165

од.

anl щ|слсЕпй, laрglgпUJlи lgмlql J

пrтань упорядцування розмiщення
обЪrтiв юрriвлi та сфери послуг на
вffiп]т Miй lllurапясм

)еlсивносfi
Hl витоати на пmведення олного мyблч lý1 ý, 1ýl
Hl витрати на знесення одоТ одиницi самовiльно встановлених МАФ rрн. розрахунок 2 450 2 450

вкоGтl
темп зростання середньоТ вартосгi на прведення ,l заходу порiвЙяЙо з
попереднiм poкoil вис. розрахр|ок з4,з з4,з

вцс. розра.цунок 74,з8 74,38
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(iнiцiалйнiцiал, прiзвище)

Bipa СВЯТЕЛИК

(iнiцiалиЛнiцiал, прiзвище)

{есення самовaльно встановлених МАФ

(пИпис)


