
lлтвЕрджЕно
Нака, MiяiaтepcтBn фirхпсir УкраТff ff

26 серпня 20l4 року М tЗб
(у редiкцil хпкrrу МiпiстGрстБп фiшансiв Укрriпя вИ 29 груднr 20lt року М l209)

]ЛТВЕРДЖЕНО
Наказ / роrпорядчий документ
УпDавлiння благочстпою. iпфDастDчкrчDп та комчнального
господаDства Нiкопольськоi Micbkoi Dади

"eKel 
вцO3оУdоOохg 9

пАспорт
бюд;кетноТ програмп мiсцевого бюлжету па 2020 piK

l. l200000 }'It iння бла
мБ)

та ко ьноrо госп нiкопольськоi Micbkoi
(най!еп вшня rcловного роlпорлf ника)

26136719

261367|9

(код за

2. 12l0000 Уttрав.ttiння iнфрастрчктчDll та коlitчltального rоспода рства Н iкопольськоТ м icbKoi ])ади
(кIIквк мБ)

3.t2t6017 60l7

(наймеа,вшня вiдповьФьного виконФця) (код за ОДРПОУ)

Iнша llов'я,lаtlа з iсю об'сктiв жит
(кпквкмБ) (ктпквкмБ) (!айtlекувшня бюджФноi програrtи)

4. Обсяг бюджетших пршзначень/бюджетнпх асl|гнувань - 745 000.00 rрн. у тому числi lагального фбнлу- 745 000.00 грн. та спецiального фонду - 0д

бФшй мm НiюпФ, пв 2020 piK",

6.
N з/п Цiль державноi полiтики

l забезпечення няв

7. Мета бюдlrсетшоi програми - Забезпечення rтDнмання в належномч стднi обсктiв:китлово-комvнальнОгО ГОСПОДаDства

(код бюджеry)

грн.

8.

Завдання

l Забезпечен ня збереження обскгiв комунально'l власностi

9. llапряпtкп вrlкOрIlсfдння бюджетшrrх коштiв:

Ng з/п Напрямки вIlкориста]lня бюджетнrrх коштiв Зага.ltьний фонл Спечiальний фонд Усього

l 2 3 .l 5

l Охорова комунального майна (КП "МЖТI" НМР) 400 000.00 0,00 400 000.00

2
Послуги з обслуговування систем вiдео спостерження та сигналiзацii, якi встановленi на об'скгах комунальноl
власностi (КП "МЖТl" НМР)

l 00 000,00 0,00 l 00 000,00

J Встановленttя охорнноi'системи сигналiзацii'на об'сrгах комунальноi власностi (одержувач коштiв КП МЖIl) l 50 000,00 0,00 l 50 000.00

4 Послуги з виготовлення технiчних паспортiв нея(итлових обсктiв нерухомого майна (олержувач КП МЖТ|) 50 000.00 0.00 50 000,00

ftз/п |



5
Послуги з надання виписки про пiлтверлження ресстрачii права власностi без виготовлення технiчного
паспорту нежитлових обсктiв нерухомого комунального майна (олержувач коштiв КП МЖТI)

20 000,00 0,00 20 000,00

6 Послуги з первивноi iнвенr,аризачii нежитлових обсктiв комунального майна (олержувач коштiв КП МЖТI) 25 000,00 0,00 25 000.00

745 000.00 0,00 7,15 000,00

l0. Перелiк регiональних цiльових прогрдм, якi виконуються у складi бюджетноi програми

Найменуван ня м iсцевоi/ регiональноi програми Загмьний фонл спецiальний фонд Усього

l 2 J 4

ва2020-2022 745 000,00 0.00 745 000,00

Усього 745 000,00 0.00 745 000.00

l l. Реrультаr,шrrнi показпltки бюджетноi

Усього
JYp з/п показннки Одиниця вплriру flжерело iнформачii Загальннr"t фонд Спецiальний фонд

l 2 3 4 5 6 1

l 400 000.00 0,00 400 000.00

заmDаm

Кiлькiсть об'сктiв. якi потребують охорони од кп,мжтI, нмр l8 0 l8

Кiлькiсть об'€кгiв. якi планусться охоDоняти од кп "мжтI" нмр l8 0 l8

BapTicTb послуг охорони. грн,/доба гDн Dозрахчн кова l22.1o 0 l)) lп

якосmi
Ilитома вага и % х l00 0 l00

2
Пос_пугш з обслуговувашня cIlcTeM вцео спостереження та сигпалilацii, якi встаношенi на Об'СКГаХ

кп "мжтl"
l00 000.00 0,00 l00 000.00

заmраm
кiлькiсть х од кп "мж1,I" нмр l2 0 |2

,1Dоdчкmч

кiлькiсть охоронних систем вiдео спостереження та сигналiзацii, якi планусться обслyговувати ол кп,мж,гl, нмр l2 0 l2

ефекпчвносtпi
ко8а 0

якоспti

Питома вага охоронних систем вiлео спостереження та сигналiзацii, якi планусться обслуговувати до необхiднОi

кiлькостi
% х l00 0 l00

J
Встаповлення охоронноТ сшстемп спгналiзацii па об|скIах комунальноТ власностi (одер2кувач коштiв КП
мжтI)

l50 000,00 0,00 l50 000.00

заmраm

Кiлькiсть об€ктiв комунальноi власностi, що потребують встановлення oxopoнHoi сигналiЗаЦii од, кп "мж,1,1" нмр 5 0 5

проdукlпу

Кiлькiсr ь обсrгiв Kovyн1Мbнoi власностi. на яких планусткя вс]ановлення oxopoнHoi сигналiзацil од. кп "мжтl, нмр 5 0 5

ефекmчвносmi

Серелня Bapтicтb послуги з встановлення oxopoHHoI сигналiзаtlii грн розрах\,н кова 30 000,00 0 30 000.00

якоспti

Питома вага обскгiв комунальllоI власностi. на яких планусться встановлення oxopoнHoi сигналlзацlх до тих, щО

потребують встановлення си гналiзацii
% х l00 0 l00

4
Послугlt l вllготовJrення технiчltих паспортiв нежtrтловлlх обскriв нерl,хоrlого майна (олержувач КП
мжтl)

50 000.00 0,00 50 000.00

Jаmрап1

нмр)

оtърrmttаногmi

mH 8 3:]з 33



0 7кп,мжтI" нмр 7од,Кiлькiсть об'сктiв нежитлового фонлу (будинкiв), що потребують виготовлення технiчних паСлОРтiв

проО},кmу
0 7од. кп "мжтI" нмр ,l

Кiлькiсть об'сrriв нежитлового фонлу (булинкiв), щодо яких планусться виготовлення технtчних паспортiв

ефекmuвносmi
7 l42.86 0 7 142,86грн розра\ун коваСерелня BapTicTb виготовлення одного технiчного паспорту

якосml

l00 0 l00% хПитома вага технiчних паспортiв, якi плануегься виготовити до технiчних паспортiв, якi потрiбно виютОвити

20 000.0020 000,00 0,005
llос,,lугп ! надання виппскн про пiлтверлження peccTpauiT права власrrостi беl виготов,rення технiчнОГО

паспорту не2кптлових обсктiв нерухомого комунального майна (олержувач коштiв КП МЖТI)

заmраm

7 0 7од. кп,мж,гI" нмрКiлькiсть об'скгiв, на якi потрiбно надати виписку про пiдтвердження реесграчii права власностi беЗ

виготовлення технiчного паспорту

проOукmу

7 0 7од, кп,мжтI" нмрКiлькiсть об'екгiв, на якi заплановано нФlати виписку пр пiдтвердження peccTpauii права власностi без

виготовлення технiчного паспорту

ефекmuвносmi
2851,|4 0 2 857.14грн розрахунковаСерлня BapTicTb посJryгн з надання виписки

якоспl

l00 0 l00% хПитома вага кiлькостi об'сктiв, на якi заплановано надати виписку про пiлтверлження peccTpauri ПРаВа

власностi без виготовлення технiчного паспорту до необхiдноi кiлькостi

25 000.00 0,00 25 0ш.006
Послуги з первинноТ iнвентариrаuii нежитловllх обск,тiв комунального майна (олерlкувач КОШТiВ КП
1!I7KTI)

заmраm
4 0 4од, кп "мжтl, нмрl нве якlкiлькiсть з надати

профкmу
4 0 l0од. л кп "мжтI" нмрякl заплановано надатикiлькiсть з

t
,

6250,00 0 6250,00р]рахунковаHHoiзСерелня

l00х l00 0%Питома вага кiлькостi послуг з первинноi iнвентарiзаui'i, якi заплановано надати до необхiдноi кiлькостi

Керiвншк ycтaHoRtl головl|ого розпорядника
бюдrrtетн пх коштiв/заступ н ll к KepiBH п ка ycтaHoBl|

ПоГоДЖЕНо:

та мiського бюдяtету НiкопольськоТ Micbкoi ради

opl,aHy /
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