
НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

м. Нікополь № / У - ^ / І Ї / 
/ 

Про затвердження міської Програми 
фінансової підтримки комунального 
підприємства «Муніципальна варта» 
Нікопольської міської ради на 2017-2019 
роки у новій редакції 

В зв'язку з виробничою необхідністю та з метою забезпечення 
ефективної роботи комунального підприємства «Муніципальна варта» 
Нікопольської міської ради, відповідно до рішення Нікопольської міської 
ради від 30.06.2017 №41-22/УІІ, згідно функціонального призначення 
підприємства, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Нікопольська міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Додатки 1,2 міської Програми фінансової підтримки комунального 
підприємства «Муніципальна варта» Нікопольської міської ради на 
2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.07.2017 року 
№26-25/УІІ, викласти в новій редакції (додається). 

2. Пункт 10 Паспорту Програми фінансової підтримки комунального 
підприємства «Муніципальна варта» Нікопольської міської ради на 
2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.07.2017 року 
№26-25/УІІ викласти в наступній редакції: 

10 Загальний обсяг фінансування, всього 
(тис. грн.), в тому числі: 

5063,0 

- коштів місцевого бюджету 5063,0 
- коштів інших джерел -

3. Пункти 2, 3 рішення міської ради від 28.07.2017 №26-25/УІІ «Про 
внесення змін до міської Програми фінансової підтримки комунального 
підприємства «Муніципальна поліція» Нікопольської міської ради на 2017-
2019 роки» вважати такими, що втратили чинність. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань промисловості, соціально-економічного розвитку, бюджету 
та фінансів (Якимець). 

Міський голова А.П.Фісак 



Додаток 1 • 
До 
програми 
(розділ VI) 

ПЕРЕЛІК 
завдань і заходів міської цільової програми 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів Програми з виконання 
завдання 

Відпові-
дальні за 

виконання 
Строки 

виконання 
Орієнтовні обсяги фінансування за роками 

виконання, тис. грн 

Очікуваний результат 
виконання заходу, у 

тому числі за роками 
виконання 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів Програми з виконання 
завдання 

Відпові-
дальні за 

виконання 
Строки 

виконання 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 
1. Забезпечення 
територіального 
правопорядку 

Контроль за станом благоустрою території 
міста Нікополя, а саме-

за підтриманням чистоти та порядку, та 
попередження, запобігання та припинення 
правопорушень, що посягають на громадський 
порядок і громадську безпеку у встановленому 
законодавством порядку; 
- за озелененням, охороною зелених насаджень 
і водойм, створенням місць відпочинку 
громадян, утриманням в належному стані 
закріплених та прилеглих до належних 
суб'єктам господарювання, установам, 
організаціям будівель, споруд та територій; 
• за додержанням суб'єктами господарювання, 
установами, організаціями незалежно від 
форм власності та громадянами вимог 
законодавства у сфері поводження з 
побутовими та виробничими відходами! 
• вживання заходів щодо зупинення робіт, які 
проводяться самовільно і порушують стан 
благоустрою міста, відшкодування завданих 
збитків та приведення об'єктів благоустрою до 
належного стану 

КП 
«Муніципальна 
варта» НМР 

2017 -
2019 рр. 

Загальний 
обсяг, 
У т.ч. 

1317,4 1798,1 1947,6 
Покращення умов 
життєдіяльності громади 
міста 

1. Забезпечення 
територіального 
правопорядку 

Контроль за станом благоустрою території 
міста Нікополя, а саме-

за підтриманням чистоти та порядку, та 
попередження, запобігання та припинення 
правопорушень, що посягають на громадський 
порядок і громадську безпеку у встановленому 
законодавством порядку; 
- за озелененням, охороною зелених насаджень 
і водойм, створенням місць відпочинку 
громадян, утриманням в належному стані 
закріплених та прилеглих до належних 
суб'єктам господарювання, установам, 
організаціям будівель, споруд та територій; 
• за додержанням суб'єктами господарювання, 
установами, організаціями незалежно від 
форм власності та громадянами вимог 
законодавства у сфері поводження з 
побутовими та виробничими відходами! 
• вживання заходів щодо зупинення робіт, які 
проводяться самовільно і порушують стан 
благоустрою міста, відшкодування завданих 
збитків та приведення об'єктів благоустрою до 
належного стану 

КП 
«Муніципальна 
варта» НМР 

2017 -
2019 рр. 

Державний 
бюджет 0,0 0,0 0,0 

Покращення умов 
життєдіяльності громади 
міста 

1. Забезпечення 
територіального 
правопорядку 

Контроль за станом благоустрою території 
міста Нікополя, а саме-

за підтриманням чистоти та порядку, та 
попередження, запобігання та припинення 
правопорушень, що посягають на громадський 
порядок і громадську безпеку у встановленому 
законодавством порядку; 
- за озелененням, охороною зелених насаджень 
і водойм, створенням місць відпочинку 
громадян, утриманням в належному стані 
закріплених та прилеглих до належних 
суб'єктам господарювання, установам, 
організаціям будівель, споруд та територій; 
• за додержанням суб'єктами господарювання, 
установами, організаціями незалежно від 
форм власності та громадянами вимог 
законодавства у сфері поводження з 
побутовими та виробничими відходами! 
• вживання заходів щодо зупинення робіт, які 
проводяться самовільно і порушують стан 
благоустрою міста, відшкодування завданих 
збитків та приведення об'єктів благоустрою до 
належного стану 

КП 
«Муніципальна 
варта» НМР 

2017 -
2019 рр. 

Обласний 
бюджет 0,0 0,0 0,0 

Покращення умов 
життєдіяльності громади 
міста 

1. Забезпечення 
територіального 
правопорядку 

Контроль за станом благоустрою території 
міста Нікополя, а саме-

за підтриманням чистоти та порядку, та 
попередження, запобігання та припинення 
правопорушень, що посягають на громадський 
порядок і громадську безпеку у встановленому 
законодавством порядку; 
- за озелененням, охороною зелених насаджень 
і водойм, створенням місць відпочинку 
громадян, утриманням в належному стані 
закріплених та прилеглих до належних 
суб'єктам господарювання, установам, 
організаціям будівель, споруд та територій; 
• за додержанням суб'єктами господарювання, 
установами, організаціями незалежно від 
форм власності та громадянами вимог 
законодавства у сфері поводження з 
побутовими та виробничими відходами! 
• вживання заходів щодо зупинення робіт, які 
проводяться самовільно і порушують стан 
благоустрою міста, відшкодування завданих 
збитків та приведення об'єктів благоустрою до 
належного стану 

КП 
«Муніципальна 
варта» НМР 

2017 -
2019 рр. 

Місцевий 
бюджет 1317,4 1798,1 1947,5 

Покращення умов 
життєдіяльності громади 
міста 

1. Забезпечення 
територіального 
правопорядку 

Контроль за станом благоустрою території 
міста Нікополя, а саме-

за підтриманням чистоти та порядку, та 
попередження, запобігання та припинення 
правопорушень, що посягають на громадський 
порядок і громадську безпеку у встановленому 
законодавством порядку; 
- за озелененням, охороною зелених насаджень 
і водойм, створенням місць відпочинку 
громадян, утриманням в належному стані 
закріплених та прилеглих до належних 
суб'єктам господарювання, установам, 
організаціям будівель, споруд та територій; 
• за додержанням суб'єктами господарювання, 
установами, організаціями незалежно від 
форм власності та громадянами вимог 
законодавства у сфері поводження з 
побутовими та виробничими відходами! 
• вживання заходів щодо зупинення робіт, які 
проводяться самовільно і порушують стан 
благоустрою міста, відшкодування завданих 
збитків та приведення об'єктів благоустрою до 
належного стану 

КП 
«Муніципальна 
варта» НМР 

2017 -
2019 рр. 

Інші 
джерела 

0,0 0,0 0,0 

Покращення умов 
життєдіяльності громади 
міста 

Всього по програмі: 5 063,00 тис. грн. Загальний 
обсяг, 
У т.ч. 

1317,4 1798,1 1947,5 
Всього по програмі: 5 063,00 тис. грн. 

Державний 
бюджет 0,0 0,0 0,0 

Всього по програмі: 5 063,00 тис. грн. 

Обласний 
бюджет 0,0 0,0 0,0 

Всього по програмі: 5 063,00 тис. грн. 

Місцевий 
бюджет 1317,4 1798,1 1947,5 

Всього по програмі: 5 063,00 тис. грн. 

Інші 
джерела 0,0 0,0 0,0 

Заступник міського голови / У / ) / , Ю.О. Сокол (Рг 



Додаток 2 
До програми (розділ VII) 

Ресурсне забезпечення міської цільової програми 

2017рік 2018рік 2019рік 
Всього 

витрат на 
виконання 
програми 

Обсяг 
ресурсів 
(всього), 
тис.грн. 

1317,4 1798,1 1947,5 5063,00 

Державний 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обласний 
бюджет 0,0 0,0 

Міський 
бюджет 1317,4 1798,1 1947,5 5063,00 

Кошти не 
бюджетних 

джерел 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Заступник міського голови Ю.О. Сокол 




