
ЗЛТВЕРДЖЕНО
HaKar MiHicTepoBr фiвансiв Укряiнr
26 с€рпня 20l4 року Лtr t36
(у редsкцii sаказу MiHicTepcTBe фiшансiв Украiня вй 29 грудвя 20l8 року Jili l209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
УпDакпiння благочстпою. iнфпастDчкгчDи та комчнального
господарства нiкопольськоТ MicbKoT Dади
(фr]мщфfufuщ)

наказ вlд ль

плспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2020 piк

l. 1200000 Уп lння
мБ)

та Нiкопольськоi MicbкoТ 26136719

261367|9

(код за(наirменування rcловвого

2. l2l0000 Управлiння iнфраструкrури та комунального господарства НiкопольськоТ Mlcbl(ol ради
(KI-IKBK мБ) (вайменування вiдповiдшьноrc виконавщ) (код за еДРПОУ)

04207l000003. l2t8230 8230 0380 Iншi
(кпквк мБ) (ктгжвк мБ)

кого та безпеки
(вайменування бюджФноi проФами)

600 000.00 у тому чис,ri загального фонду- 500 000.00 тд спецiального фонду - l00 000.00
(код бюджету)

гривень4. Обсяг бюдясетних призпачень *

ýмрдrcнн, пФфяяя пр фрму@в, Е,ихоншвя н!цiо шью{ програ!п iнФормпýцil (зiзхiвшп); Н!кв МiнiФрФм фiнесiв Укрriни Dй 20,09,2017 rs 79] (зi змiнамя): Нш Мiяiфрсв.
фiямi, у,Фаirни 26 фрпн,20 i4 ,.9 83б ''по д€яхi пивнн, !апровалrcиЕ проФмяо - цiлювоrc хФry спдд.вв1 ъ ьпхо@ш цiсФвхх бюджйiв" Фi зNiвши)i Рiш€яяя Нiюполшьхоi мiсьюi t{дл
iиl.r.l:.zоiвtъзsззtчп'прозаврш€яяrлроФамх'нiюпФь_прозорсмiф'м2019_2022роки'Gitмiн.ми):Рiш.нмНiФпФфьюlхiсьхоiраднвИ20-12,2019rф70-57,rП"ПрбюлЕгПiФ
Нiюфл м 2020 рiх'(зi iмiшx)-
6. на гненllя яких

,. MФt бюд*поt прогрrмл _ lliдддrд!ддr дцд! Iдgц!дýдцs! ф!д!цд !!.оомшсьшm дд!!дýд з!ý!!д!щддд дщеЕsц9дjr9дддlх ýдц!цЕ д! д!цдД!цr фдgццigц 909щцФ!дДФДф
!д sgцtд!дддd ýф!д д9дд!дд! бвп.кr доофого дgt ,.побi.iпхя мочrннооi. пйвtш.пff, o!.D.TпBHooi. д!Фgl ц д9qд9jдд9Ф iдrфдц!Ц!, щд ýдЕФацц, !дi ц@дgtдд!
б.зп.в MiФ. щI вiпповiляоФ шrшюю DФпmння

8.

Ns з/п Здвдання

та сиситеми пшенttя безпеки мешканцiв MicTal

NУп полlтики

l
Пiдвиu.tення рiвня громадськоТ безпеки-га громадського порядку, забезпечення належного монiторинry сиryаuii на в:DкJIивих обскrах Micтa, обскгах благоустрою

безпекИ дорожногО рцу, запобiгаНня злочинностi, пiдвищення оперативностi, якостi тадостовiрностi iнформаuiТ, о,гриманоТ слlокбами, якi забсзпечують безпеку
та комунarльноi сфери, посилення
MicTa, дтя вiдповiдного швидкого

реаryвання



9. Напрямки використання бюдяlетних коштiв:

l0. Перелiк регiона.пьнIлх цiльових програllt, якi виконуються у склалi бюдясетноI програми

.Ns з/п Напрямки використання бюджетних коштiв

2

Загальний фоrrд спецiдльний фонд

4

Усьоrо

5
1

l розширення та розбудова системи вiдеоспостереження та вiдеоаналiтики

1.1

побулова, створення, впровадкення та модернiзацiя системи вiдеоспостереження та

вiдеоаналiтики, у тому числi слlст€ми оповiщення (придбання вiдеокамер,

комплекryючих до них, серверного обладнання, програмною забезпечення, його

нllлаштування, послуги з монтаку вiлеокамер, прокJIадання оптико-волоконних

мереж та виготовлення проектно-кошюрисноi локументацiТ для ii впровалження)

коштiв КП "Мiськавюдор - l)

l 50 000.00 l 00 000,00 250 000,00

|.2
та технiчве обс.гryювування сиситеми вiдеоспостереження та

вiдеоаналiтики (олержувач коштiв КП "Мiськавюлор - l)

числi : Заходи системи

350 000,00

220 000,00

0,00

0,00

350 000,00

220

500 000,00 t00 000.00 600

Разомспецiдльнпй фондЗагальний фоплНайменування мiсцевоi7 регiональноТ програми

432l

600 000,00l00 000,00500 000,00
Програма "Нiкополь-прозоре мiсго" на 20l9-2022 роки

Усього
600

l l. Результативнi показIl икll бюдясетноi програмl| :

JYg /п [Iоказники

)

0липнuя вппriру flяtерело iнформачiТ Загальншй фонд Спечiальний фонл

6

Усього

7
l

утримання, розширеl|ня та розбулова системи вiдеоспостереяtення та

вiдеоаналiтики
500 000,00 100 000,00 600 000,00

1.1

побулова, створення, впровадження та модернiзацiя сlлстеми

вiдеоспостереження та вiдеоаналiтики, у тому числi системи оповiщення
(прилбання вiдеокамер, комплекгуючих до них, серверного обладнання,

програмного забезпечення, його налаштування, поо'lуги ] монтажу вйеокамер,

прокладання оптико-волоконних мереж та виготовJIеllня проектно_

кЬшторисноТ документачiТ для iT впровадження) (олерlrtувач коштiв КП
"Мiськавтолор - l)

l50 000,00 l00 000,00 250 000.00

3

3 4

l

зопDап



зб26 l0од звiтнiсть вiддiлу Нс та Цзнкiлькiсть обладнання (вiдсокамери, програмне забезпечення, послуги з

пiдключення), що потрiбно прилбати

пDоd\,кmу

3626 l0од звiтнiсть вiллiлу НС та ЩЗНКiлькiсть обладнання (вiлеокамери, програмне забезпечення, послуги з

пiдключення), що заплановано придбати

ефекmuвносmi

6 944,44розрtцункова 5 769,2з l0 000,00грн.середня BapTicTb закупiвлi обладнання (вiдеокамери, профамне забезпечення,

послуги з пiлключення)

якосmi

l00l00 l00х
питома вага обладнання (вiдеокамери, програмне забезпечення, послуги з

пiдколючення), що потрiбно купити до обладнання (вiдеокамери, програмне

забезпечення, послуги з пiдколючення), що заплановано придбати

350 000,000.00350 000,001.2

Утрвман ня тд технiчне обс.гlуговування сllсптеми вiдеоспостережен ня та

вiдеоаналiтllки (олерltувач коштiв КП "Мiськавтолор - l), у тому чисJti :

Здходи у сферi iнформатизацii

l05l05 0од звiтнiсть вiддiлу НС та ЦЗНКiлькiсть облалнання (вiлеокамери, програмне забезпечення), що поцiбно
обслуговуватtr

профкttlу

0 l05звiтнiсть вiддiлу НС та ЦЗН l05одКiлькiсть обладнання (вiлеокамери, програмнс забезпечення), що заплановано

обслуювувати

2,77,780,00розр:rхункова 277,78гPlt/Mic за l ол. 
р

середня вартiсгь обсlryговування обладнання (вiдеокамери, програмне забезпечення,

утому числi : за(оди у сферi iнформатизачii)

l00l00 0х%
пиюма вага обладнання (вiлеокамери, програмне забезпечеilня), шо погрiбно

обсrryговувати до обладнання (вiлеокамери, проФамне забезпечення), що

заплановано обслуговувати

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступник керiвника установи
ПОГОДЖЕНО:
Назва мiсцевого фiнансового органу: Управлiння економaки,

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

заступник керiвника мiсцевого фiнансового
органу

бюлжету Н Mlcbкol ради

В.О. Зiнченко

о.М. Давидко
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