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ЗЛТВЕРДЖЕНО
Ндкдз / розпорядчий документ
Упоавлiппя благочстпою. iнфDастDyкrчпи та комчнального
господаоства Нiкопо.пьськоТ MicbKoT оади
(rrещrмщrffiйфfury)

*r*r, "йм. Ptr.JO N, у9

плспорт
бюдrкетноТ програми мiсцевого бюдясету на 2020 piK

1. 1200000 Уп влlння та ного НiкопольськоТ MicbKoT 26l367l9
(код за

26136719

(наймеsування головного

2. l210000 Управлiння бла ю, iнфраструктури та комунального господарства НiкопольськоТ MicbKoТ ради
(кпквк мБ) (ваймеЕуванпя вИповiлшьноrc виконавщ) (код за СДРПОУ)

04207l000003. 1218230 8230 0380 Iншi заходи та безпеки
(кIIквкмБ) (ктпквкмБ) (найменування бюлжqвоi програми) (код бюддеry)

4.Qфдд_ОддЕ!дц!_Еrд]д!щщ- бДД,_009Д у mму чпФl пшьпото фопду_ бll000{!0 п сЕ.цiшьпоrо aонлу - 0,Ф пiЕпь

5. пiлq.ш дrt вfiюп.ппя б!ош.ФiоI проrр.мп: конdrlrцi, yxpaiн,; Бю.щевп' КоIЕr УФаlпп; Зшн Уrд:нп 'Пр мiсцеsе Фо!рrдtrпш ! yФaiti'; Посfовt КМУ вй 31.08,l99E ]s 1352 Пр
зшвФдrcяш пФФФн, про фрмувsн, в вtюнаш Нацiоншьноi пртшr i!фрмdзацii Gi щiн!мх); tlм MiнicEpdй Фirшсi! УхрФiни вй 20.09,2017 Ъ 79З (зi iши); Наm МiяiФрФа
ФiФсi! yKpaiн, 2б ссрm 2ol4 

'ф 
8]6 'по дdsi пrФяя ].процDrcнш лроФдrю - щrююф кlоду см!д!яяя ъ виювщш Mic,ýBп бодGIiв' (зi змiншх); Pimcнпr НiюФльсьюl мiсьюi радл

iiлtl,t:,:olB мrsззrvп 'про зa@рд@нЕ пртеr'нiхопФьпроФр. !iФ'ф 20l9-2o22 Dохп'(зi змiя.ми)i РiщG{ш Нiхопольсьюl яiсьюl рrд! вiд 20,l2,20l9 Jф 70-5?Мl'Пр бDдЕг цiФ
Нiюм н. 202О piK'Gi пiншr).
6.

N з/п Цiл ь д9рк4ццq!дqд lIццц

l
ПiдвищеннЯ рiвня громалсЬкоi безпекИ та громадського порядку, забезпеченнЯ належногО монiюринry сиrачii на ваrк.пивих обекгах мiсг4 обекrах блаюустрою та комунальноТ сфери, посилення

бсп.кп дорщюre руху, з.фбiв{м Фчшмi, пiдltцlсям офрп.lФi, tffii п досю.iршсП iнФpмФril, dтпмшоi службахп, ,ri з.безпечуов бффку Mict4 дм .iдюriдяоф швrдхоФ

7. мо. бцмGпоl про.р.мп - дiдддцtдд! !ьдд..омш.ьюrýgд!щ ц д9ц!дс!цщд пошп. ц@д!д!ддд д!децд9!sд9дlщ!ддц щц!ц!! д! !ддддд!д ф!щ!д цigц фýцrд ФддJДцщlq
ц ддц!д!4дщ! !Ф!дц д9ýдд!ддд ýý!дrц дglqцдщд !цъ цдФiцддr мффппфт|. пiдвrщ.пш дд!д!дд!ggl sц!ýi !! д9g9!i!ц9qi iдФедцддi! gЕдддддоr Фпб.мL !дi щ!едц!!qц
бап.ý rifi!. ллl .irпо.irп

Л} з/п Завданшя

1 та

9. Напрямки впкористання бюджетних коштiв:

8.

JYs з/п Напрямкн викорпстання бюдlсетннх коштiв Загальннй фонд Спечiальпий фонд Усього

l ) 3 4 5

l Утримання. розширення та розбулова системи вiдеоспостереження та вiдеоаналiтики

l



l0. Перелiк регiональних цiльових проrрrм, якi виконуються у сlспалi бюджетноI прогрлми

1.1

Побудова, створення, впровадкення та модернiзацiя сист€ми вiдеоспостереження та
вiдеоаналiтики, у юму числi системи оповiщення (прилбання вiдеокамер,

комплекryючих до HI{x, серверного обладнання, програмного забсзпечення, його

нzlлаштування, посJryги з Mo}II-<DKу вiлеокамер, прокJIа.дzлння оптико-волоконних
мереж та вигоювлення проектно-кошюрисноi докумеЕrацii для ix впровадркення)

(олержувач коштiв КП "Мiськавmдор - l)

250 000,00 0,00 250 000,00

|.2
Утримання та т€хнiчне обслуговування сиситеми вiдеоспосгереження та
вiдеоана,,liтики (олержувач коштiв КП "Мiськавтодор - l )

у тому числi : Заходи у сферi iнформатизацii (Нацiональноi системи iнформатазачiТ)

350 000,00

220 000,00

0,00

0,00

350 000,00

220 000,00

600 000.00 0.00 600 000,0q

Найменування мiсцевоl7 регiональноi п рограми Загальнпй фошд Спецiальпий фонд Разом

l 2 з 4

Програма "Нiкополь-прозоре Micю" на 20l9-2022 рокп б00 000,00 0,00 600 000,00

Усього 600 000.00 0,00 600

l l. Результати BHi показн икlл бюджетноI програми :

М з/п IIоказнпкп Олпничя вимiру фкероrо iнформачii Загальний фонд Спецiальшпй фонд Усього

I ) 3 4 5 6 7

l Утриманllя, розширення та розбуловя системи вiдеоспостереження та
вiдеоавдлiтики

600 000,00 0,00 600 000,00

1.1

Побудова, створення, впровадження та модернiзацiя спстеми
вiдеоспостереясення та вiдеоаналiтrrкш, у тому чис.ri crrcTeMrr оповiщення
(придбання вiдеокдмер, комплекгуючих до них, серверного обладнання,
програмного забезпеченшя, його налаштування, посJlуги з монтажу вiдеокамер,

прокпдданЕя оптико-волоконнпх мере2к Tl виготовJIення проекгпо-
кошторшсноТ документацiI для i.х впровадження) (одержувач коштiв КП
"Мiськавтолор - l)

250 000,00 0,00 250 000,00

Кiлькiстъ обладнання (вiдеокамери, профамне забсзпечення,комугацiйне

обладнання, посJryги з пiдключення та прокпадання мерж), що потрiбно прилбати

та встановити

од звiтнiсть вiддiлу НС та ЦЗН lз 0 lз

Кiлькiсь обладнання (вiдеокамери, програмне забезпсчення,комугацiйне
посJIуги з пiдключення та прокпадання мереж), що заплановано

та встановити

од звiтнiсгь вiддiлу НС та Ц3Н 13 0 lз

еtьекmuвносmi

ппоdvmч



19 2з0;170,00|9 2з0"1,|розрzlхунковагрн.
середня Bapтicтb закупiвлi обладнання

забезпечення,комугацiйнс обладнання,

(вiдеокамери, програмне
послуги з пйключення та прокJIадання

мереж)

l000l00х
питома вага обладнання вiдеокамери, профамнс забсзпечення,комlташiйне

, посJryги з пiдключення та пркладання мсреж), що потiбно купrги до

(вiдеокамери, проФамне забсзпечення,комугачiйне обладнання, посJryги

з пiдмючення та прокладання мереж), що заплановано прилбати

350 000,000,00350 000,00
1.2

утршмання та технiч не обслуговуванпя сшситеми вiдеоспостереження тl
вiдЪоаналiтики (олержувач коштiв КП "Мiськавтодор - l), у тому чrrслi :

Заходи у сферi iнформатизацii

ll80l18звiтнiсть вiддiлу НС та ЦЗНодобладнання (вiдеокамери, програмне забезпечення), що потiбно

проdу<mу
1l80ll8звiтнiсть вiддiлу НС та ЦЗНод

24,|,l80,0024,I,l8
lr

розрtlхунковагрн/мiс за l

кiлькiсть обладнанttя (вiдеокамери, програмне забезпечення), що заплановано

забезпечення,програмнеобладнання (вiдеокамери,обсrryювуваннявартiсгьсередня
заходи )числl у iнrфрматлзачiТсфрimмуу

l00100 0хl
уо

пrrюма вага обЛаднаннЯ (вiдеокамери, програмне забезпечення), що потрiбно

до обладнання (вiдеокамери, профамне забезпечення), що

обслуговувати

(пiлпис)

Керiвник установи головного
бюдlсетн их коштiв/заступни к
ПОГОДЖЕНО:
Назва

щ

розпорядника
керiвника установи

органу: Управлiння економiки, фiнансiв та мiського

органу /

фiнансового

MicbKoi ради

В.О. Зiнченко

о.М. Давидко


