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злтвЕрд)l(Eно
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ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчшf, документ
упоав.пiння благочстоою. iнфоасточкrчпи та комчпального
rоспода оства Нiкопольськоi Micbkor Dадп
(grщхшфрщrч йr*F_юЬry)

пдка] вц 6$"й.tО м }g

26136119l. t200000 та Нiкопольсько[ MicbKoi
(кпквк мБ)

2. t210000 Упраьпiння

(найме8}ъшш Фловною

комчнальllого господарства Н iкопольськоТ MicbKoT радlt

за

26|36719благоустрою, iнфраструкгури та
(код за еДРПОУ)

(I<rlKBK мБ)

3.1216017 60t7 0б20

(найменувщЕя вйповiдшьвоrc виконФщ)

пов'язана з об'скгiв 04207l00000
(кпквкмБ) (ктпквкмБ) (хаймен}'шш бющФвоi прогрши)

(код бюдхеry)

4. Обсяг бюдrсетнпх пршзпдчень/бюд:кетних асигнувань - t 259 000.00 грн. у тому чнслi загального фонду- l 259 000.00 грп. та спечiальпого фонду - 0.00 грн.

5. Пiдстави для викондння бюджетноI програмн: Консгиryцiя Украiни, Бюджgгний Кодекс УкраТни; Закон Украiни "Про MicueBe самоврядумння в YKpaiHi"; Наказ Мiнiсгерства фiнансiв УкраТни вй 20.09.20l7 Ns 793 (зi

змiнамн); Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 20l 4 Ng 836 "По деякi питання запрвадження прграмно - цiльового методу скJIадання та виконання

затвердженнЯ ПрограмИ рзвитку блаmустрю та iнфраструкryри м.Нiкопо ль на 2020-2022 рки'(зi змiнами);
мiсцевих бюджgгiв" (зi змiнами); Рiшення Нiкопольськоi

MicbKoi рали вiл 20.12.2019 рку JФ 62-57[VII "Пр Рiшення Нiкопольськоi MicbKoi рали вiд 20.12.20l9 Jф 70-

S7IVII "Про бюджgг мiсга Нiкополя на 2020 рiк"(зi змiнами); РiшеннявиконавчогокомiтеryНiкопольськоiмiськоiрадиJФ322вiдl3.05.2020року"Првнесення змiн до бюд:lсgгних призначень по головному розпоряднику

бюджgгних коштiв - управлiння благоусгрю, iнфрасгрукryри та комунального господарства Нiкопольськоi MicbKoi ради"

6.

7. Мета бюд:кетноI програми - забезпечення угDпмання в налея(номч cтaнi обекгiв х(птлово-комvнальпого господаDства

N з/п

l

8.

9. Напрямкш вllкористдння бюдrсетппх коштiв:

ЗавданняNр з/п

l Забезпечення зберження обскгiв комунальноI власноgгi

ЛЪ з/п Напрямкш викорпстання бюдrсgтнпх коштiв Загальнпй фонд спецiальвиf, фонд Усього

4 5l , 3

762 000,00 0,00 762 000,00
l комунtцьного майна (КП "МЖТI" НМР)

2
з обс:ryговумння систем вiдео спосгерехсення та сигналiзацii, якi всгановленi на об'екгах комунальноi

власностi (КП'МЖТI" НМР)
28 000,00 0,00 28 000,00

з Встановлення охоронноi системи сиlтlалiзацii на об'еrгах комунальноi власноgгi (олерясумч коштiв КП МЖТI) l50 000,00 0,00 l 50 000,00

4 ПослугИ з виmтовленнЯ технiчниХ паспортiв нежитлових обскгiв нерухомою майна (олержувач КП M)KTI) l з 000,00 0,00 l з 000,00

5
Пос.пуги з надання ви п иски про пiдтвердження реестрацll прам власностi без виготовлення технiчною

паспорry нежитлових обскгiв нер}хомого КОМЧНЛIЬНОГО майна (одерхсувач коштiв кп мжтI) 5 000,00 0,00 5 000,00

|'c.r



6 Поточний ремонт нежитлових об скгiв комунальноi власностi 28б 000,00 0,00 286 000,00

7 Iншi поточнi видаткк (сплата судового збору за подання позовних заяв) (одержувач коштiв кП MЖTI) l 5 000,00 0,00 l 5 000,00

1 259 000.00 0.00 l 259 000.00

l0. Перепiк регiональних цiльових програм, якi вшконуються у ск.падi бюдlкетпоr програмп

Найменування MicueBoi7 ргiонмьноi прграми Загальний фонд спецiальний фонд Усього

l 2 J 4

Пооmама оозвиткч благоустDою та iнфраструкryри м.Нiкополь gа202о-2022 рокu l 259 000,00 0.00 l 259 000,00

Усього t 259 000.00 0.00 l 259 000,00

1 l. Результатrrвнi показникн бюджетноl

ЛЪ з/п показнвки Одпншця вимiру .Ц,жере.llо iшформачii Загальншй фонд спецiальннй фонд Усього

l , 3 4 б 7

1 OxonoHa комyнального майна (КП "MжTI" нмР) 762 000.00 0.00 762 000,00

заmраlп
Кiлькiсть об'екгiв, якi потреб}тоть охорони ол кп "мжтI" нмр l8 0

,l8

пооdvкmч
Кiлькigгь об'ектiв, якi плануеться охороняти од кп,мжтI" нмр l8 0 18

ейекmчвносmi
Ваmiсть послчг охоDони. грн./доба гDн. DозрахYнкова l l5.66 0 l l5,66

якосmi
Питома вага б'скгiв_ якi планчсгься охоDоняти до тих. якi потDеб\,ють охорони о/ х l00 0 l00

) Послуги з обшуговуваппя сшстем вИео спостерея(епня тд спгналiзацБ якi BcTaHoKlleHi на Об'СКгДх 28 000,00 0,00 28 000,00

заmраm
од кп,мжтl" нмр 5 0 5

пооdухmч
Кiлькiсть охоронних систем вiдео спостереження та сигналiзацii,якi плакусться оftJryгову ол кп,мжтI" нмр 5 0 5

ефекmuвносmi
та гDн. DозDахункова 5 600,00 0 5 600,00

якосmi

Питома мга охорнних систем вiдео спостерження та сигналiзацii, якi плануеться обсrryговумти до необхiдноi
кiлькостi

% х l00 0 l00

3
Всгапов.лення охорнпоI спgтемп спгшалiзацiТ па об'сrстах комунальrrоi в.ласносгi (олерхсувач коштiв КП
мжтI)

r50 000,00 0,00 l50 (ю0,00

заmраm

кiлькigгь обскгiв комунальноi власностi, що потребують встановлення охороннот сигналiзацiт од. кп "мжтI" нмр 5 0 5

профкmу
Кiлькiсть обскгrв KoMyHaJtbHoi власносгi, на яких плакусться встановлення oxopoHHoi сигналiЗацii од. кп,м)I0I" нмр 5 0 5

ефекmuвносmi

Середня BapTicTb посJryги з встановлення охорнноi сигнмiзацii грн розрахункова 30 000,00 0 з0 000,00

якосmi

Питома вага обскгiв комунальноi власностi, на яких планусться встановлення oxopoнHol сигналiзацiх до тих. що

потребують встановлоння сигналiзацii
о/о х l00 0 100



Послуги з виготовJIення технiчних паспортiв пежитловпх обекriв нерухомого майпа (одержувач КП
4 13 000,00 0,00 13 000,ш

заmраm

Кiлькiсть об'екгiв нежитлового фонду (будинкiв), що пmребують виготовлення технiчних паспортiв од. кп "мжтI" нмр 7 0 7

проdукmу

Кiлькiсть об'скгiв нежитлового фонду (будинкiв), щодо яких планусться виготовлення технiчних паспортiв од. кп "мжтr,нмр 7 0 7

ефекmuвносmi

Серелня BapTicTb виготовлення одного технiчного паспорц/ грн розрахункова l 857,14 0 l 857,14
якосmi

Питома вага технiчних паспортiв, якi планусгься виготовити до технiчних паспортiв, якi потрiбно вигOтовити % х l00 0 l00

Послугп t надання вппнски про пiдтвердження ресстрацii права ппасностi без виготовJlення техцlчного
паспорту нежитлових обскгiв нерухомого комунаJIьного майпа (одержувач коштiв КП МЖТI) 5 000,00 0,00 5 000,00

заmраm

Кiлькiсть об'екгiв, на якi потрiбно надати виписку пр пiдтверлження рестрацiТ прам власносгi без
виготовлення технiчноm паспорту од. кп,мжтг,нмр 7 0 7

профкmу

Кiлькiсгь об'екгiв, на якi заплановано надати виписку пр пiдтверлження рееgграцii права власностi без
виютовлення технiчною паспорту од. кп,мктг,нмр 7 0 7

ефекmuвносmi

Серелня BapTicTb посJryги з надання виписки грн розрахункова 71,4,29 0 714,29
якосmi
Питома вага кiлькостi об'екгiв, на якi заплановано надати виписку про пiдтвердження peecTpauii права
власностi без виютовлення технiчного паспорту до необхiдноi кiлькоgгi % х l00 0 l00

6
Поточний ремонт нежптлових об скгiв комунальноi власпостi (Поштова 9, Трубнrrкiв 40, I.CipKa 2б,
Гаrарiна Е5а) 28б 000,00 0,00 286 000,ш

зhmраm
Кiлькiсть нежитлових об скгiв комчнальноТ власноgгi. якi потоебчють поточного Dемонтч ол звiтнiсгь установи 4 0 4
проdукmу
Кiлькiсть нежитлових об скгiв комунальноt власносri, якi заплановано до поточного ремонту од звiтнiсть чстанови 4 0 4
ефекmuвносmi
Середня BapTicTb поточного ремонту 1 нежитлового об екry комунальноТ власноgгi mH. DозDахчнкова 7l 500.00 0 7l 500.00
якосmI

Питома мга нежитлових об скгiв комунальноi власносгi, якi заплановано до поточного р€монry до необхiдноi
кiлькостi % х l00 0 l00

7 Iншi поточнi впдаткп (сплата судового збору за подап!lя позовншх заяв) (одерr(увач коштiв КП МЖТI) 15 000,00 0,00 l5 000,00

заmрап
кiлькiсть позовних заяв вiд КП МЖТI, що необхiдно подати до суду од кп "мжтI" нмр 7 0

,7

проdvкttту

кiлькiсть позовних заIв вiд КП МЖТI, що заплановано подати до суду од кп "M]KTI, нмр 7 0 7

ефекmuвносmi
середня BipTicTb счдового зборч за подання l позовнот заяви гDн. DoxDitxvHKoBa 2 |42 86 0 2 |42.86
якосmi

Питома вага позовних з{ulв вiд КП МЖТI, що заплановано подати до суду до необхiдноi кiлькостi % х l00 0 l00

5
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