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пАспорт
бюджетноi програмll мiсцевого бюлжеry на 2020 piK

1. l200000
(lпквк мБ)

2. l2l0000 Упракпiння

та Еiкопольськоi MicbKoT
фловною

iнфраструкгури та комупаJIьного господарства НiкопольськоТ MicbKoТ ралп 261367l9

26136,119

(}iПКВК МБ) (наймекъщня вИповйФьною викоиФщ) (код з еДРПОУ)

3.12l60t7 60t7 0б20 Iнша пов'язана з 04207t00000
(кпквкмБ) (ктпквкмБ) (наймех}ъшня програми) (код бюджету)
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57MI 'Про бюдсг MiФ Нiюлш ш 20Т рiх'(зi змiншп).

на яких

7. МеТа бЮджетноi програмн - Забезпечення чтоrrмання в належномч cTaнi обскriв жптлово-комундльного господапютва

N з/п
l Забезпечення ),тримання в належному cTaHi обскгiв житлово-комунального гоgподарства

Ns з/п Завдання

l Забезпечення збереження обекгiв комунальноi власностi

9. Напрямки використашня бюджетппх коштiв:

Л! з/п Напрямки використання бюджетшrrх коштiв Загальннй фопд Спечiальний фопд Усього

l 2 3 4 5
l Охорона комунztльного майна (КП "М)I0Г'НМР) 380 000,00 0,00 380 000,00

2
ПОСrryГи З обслуговування систем вiдео споgгереження та сигналiзацil, якi встановленi на обекгах комунальноi
власноgгi (КП "МЖТГ' НМР) 28 000,00 0,00 28 000,00

J ВСтановлення oxopoнHoi системи сигналiзацii на об'екгах комунальноi власностi (одержумч коштiв КП МЖТI) l 50 000,00 0,00 l 50 000,00

4 ПОСЛУГИ З виготовлення технiчних паспортiв нежитлових обсrгiв нерl,хомого майна (олерхсувач КП МЖТI) l з 000,00 0,00 l з 000,00



Послуги з ншlання ви писки про пiлтверлження ресстрацll права власностl без виготовлення техн iчного
5 нежитлових обскгiв нер}хомого комунального майна (олержувач коштiв кп мжтI) 5 000,00 0,00 5 000,00

ий ремонт неrкитлових об екгiв комунальноi власностi6 485 000,00 0,00 485 000,00

r 061 000,ш 0.00 l 06t fiю,00

t0. Пероriк регiональвих цiльовнх програм, якi виконуються у складi бюдllсетноl програми

УсьоюСпецiальний фондЗагальний фонлНайменумння мiсчевоi/ ргiональноi прФами
J 42l

06ll 06lм.нiкополь ната
0б1у

l l. Результатнвн i покдзники бюджетшот програмп:

Л! з/п показнпки Олнничя вимiру [жере.llо iнформачiТ Загальнпй фопд Спецiальний фопд Усього

l а

мапна
0.00 з80 000.00

I

об' якl од кп,мжтI" нмр l8 0 l8

як| од кп,мжтI" нмр l8 0 l8

грн. l 16,00 0 l l6,00

вага
о/о х l00 0 l00

7
послуги з обслуговування спстем вiдео спостереlкення та сигналiзацii, якi BcTaHoKrreHi на об'скгах

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

систем та си од "мжтI, 5 0 5

систем вiдео та од кп "мжтI, нмр 5 0 5

сисIеми вiлео спосгеDеження та гналlзаtIllередня вартiсгь обслуговування за одццд]цц гDн, розрахункова 5 0 5 600,00

Питома вага охоронних систем вiдео спосгерження та сигналiзацii, якi планусгься обс.lrymвувати до

кiлькостi
% х l00 0 l00

3
охороннот снсгеми сигналiзацii rra об'скгах комунальпот шасностi (олержувач коштiв кп l50 ию,(ю 0,00 t50 000,ш

с и гн аJI l заtll lобскгiв що встановлення од. кп "мжтI, нмр 5 0 5

5
сигнЕlлlзацllкiлькiсть обскгiв на яких встановлення од. кп "мжтl, нмр 5 0

30
сигналlзацllз встановлення грн розрахункова 30 000,00 0

питома вага обскгiв комунальноi власносгi, на яких плануеться встановлення oxopoHHoi сигналiзацiх до тих,

встановлення сигналiзацii
% х 100 0 l00

4 мжтI)
f виготовленнЯ технiчниХ пrспортiВ нежитлових обСкгiв нерухомого майна (олержувач КП lз fiю,00 0.00 lз 000,00

I

3 4 5 6 7

з80 000.00

DозDахчнкова

1аmпаm

якосml

заmраm



L

кiлькiсть об'скгiв нежитлового фонду (булинкiв), що потребують виготовлення технiчних паспортiв од. KI] "мжтI" нмр 7 0 7
профкпу
кiлькiсть об'сктiв нежитлового фонду (будинкiв), щодо яких планусться виготовлення технiчних паспортiв од. кп,мжтl, нмр 7 0 7

виютовлення одного технiчною грн розрахункова l 857,14 0 l 857,14

питома вага технiчних паспортiв, якi планусгься виготовити до технiчних паспорпiв, якi потрiбно виготовити % х l00 0 l00

5
Послуги з падання випискп про пiдтвердтсенпя peccTpauit правs вJIасшостi без вшготовчrенпя технiчного
паспорту неrкнтловнх обскгiв нерухомого комунаJlьного мдfiва (олержувач коштiв КП МЖТI) 5 000,ш 0,00 5 0ш,00

об'скгiв, на якi потрiбно надати виписку пр пiдтвердх<ення ресстрацii права власностi без
виготовлення технiчною паспорц/ од. кп "мжп, нмр 7 0 7

Кiлькiсть об'скгiв, на якi заплановано надати виписку пр пiлтвердження ресграчii прам власностi без
виготовлення технiчного од. кп,мжтl, нмр 7 0 7

з надання виписки грн розрахункова 1l4.29 0 714.29

Питома вага кiлькостi об'скгiв. на якi заплановано надати виписку про пiдтверлження pccTpauii права
власностi без виготовлення технiчного паспорry до необхiдноi кiлькостi % х l00 0 l00

6
Поточниfi ремонт пежштлових об скгiв комунальноТ власносгi (Лапшнська 49, Поштова 9, Трубникiв 40,
I.CipKa 26, Гагарiпа 85а) 485 000,00 0,00 4Е5 0ш,ш

неrкитлових об cniB поточного ол звiтнiсть установи 5 0 5
l

якi заплановаяонежитлових ол звlтнlсть yстанови 5 0 5

l нежитлового об грн. DозDахчнкова 97 000,00 0 97 000.00

мга нежитлових об скгiв комунальноi власностi, якi заплановано до поточного ремонту до необхiдноi
кlлькостl
Питома

о/о х l00 0 |00

KepiBHlrK установи головного розпорядника
бюджетш ll х коштiвhаступн ll к керiвпика уста нови

ПОГОДЖЕНО:

Уп равл iп шя eкoнol}l iкrt, фiнансiв та м iського бюлжету l{ iкопольськоi

KepiBHllK мiсцевого фiнансового органу /
заступник керiвнl|кд мiсцевого фiнашсового
органу

В.О. Зiнчепко

Дrтlщнl

мл.

(пйпис)
О.М.Ддвидко

якосml

?аmраm

проdукmу

нкосmI

7аmраm

проdукmу

Середня BapTicTb поточного ремонту


