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ЗЛТВЕРДЖЕНО
Нsкi] Miпicft рствa фiнансis Украiхп
2б серппr 2014 року Л, t36
(у рФякцii нsк.tу Miiicт.pcп. Фiiахсiв Укр.iпr Бiд 29 грул!r 20tt року Лi l2o9)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Накаr / розпорядчпй документ
Уппавлiння блягочстDою. iнфоастпчктчDп та комчнального
господарства НiкопольськоТ мiськоI пади

0*rn roillil f,lcц.ttrofu]фB'

"^*r, "1о0Е.09 
l.оЮмэ /Jýa

пАспорт
бюд:кетпоТ програмrr мiсцевого бюджету на 2020 piK

ального II iкопольськоТ MicbKoi
l. 1200000 Уп в-пlllllя

мБ)

та
Фловноrо розпорциика)

261367l

2613б7l 9

за

I Iiкопольськоi MicbKoT
2. l2l0000 Управ.пiппя бл агоустрою, l(Typll та кому нального господарства (код за ОДРПОУ)

(наймецчsшsя вiдповi]аlьною аихоншщ)
04207100000

(кпквк мБ)

3.12l60l7 60l7 0620 lнша дiял пов'яздна ] об'сктiв ального
(коА

(кпквк мБ) (ктпквкмБ) ( (наймен!,вмня бюцФtоТ протами)
9Js грн.

4. обсяг бюджетних при]ндчень/бюдясетних асигнувань - l 354 279.0о грн. у тому числi rагдльвого фонлу- l J54 279.00 грн. та спечiального фонлу -

5. Пiдстави для виконання бюлlкетпоТ програмп: Конституцiя Украiни; Бюдltсgгний Колекс Укра'iни; Закон Украiни "пр MicueBe самоврядування в YKpaiHi"; Наказ MiBicTepTBa фiнансiв Укра'iни вiд 20.09,20l7 JtЪ 793 (зi

змiнами); Наказ MiBicTepcTBa фiнавсiв Украiни 26 серпня 20l4 Ns 836 "По деякi питання запровадження профамно - цiльового мgгоду складання та виконання мiсцевих бюджетiв" (зi змrнами); Рiшення Нiкопольськоi

MicbKoi рали вiд 20. l 2.20 l 9 року Nl 62-57lVll "Про затвердження Програми розвитку благоустрою та iнфраструкгури м. Нiкополь на 2020-2022 роки"(зi змiнами); Рiшення Нiкопольськоi MicbKoi ради вiд 20. l 2,20l 9 Nq 70-

57IVII "Пр бюлжет MicTa Нiкополя на 2020 рiк"(зi змiнами); Рiшення виконавчого KoMiTeTy НiкопольськоI MicbKoi ради М 322 вiд l3.05.2020 рку "Про внесення змiн до бюджетних призначень по головному розпоряднику

бюджетних коштiв - управлlння благоустрою, iнфраструlсгlри та комунальною господарства Hiкопольськоl MicbKoi ради"

N з/п
l

7. Мета бюджетноТ програпrп - Jабеlпечеll]iя чтDиil|ання в належномч cTaHi обсктiв жllтлово-комчнального господаDсrва

ми

9. lIапрямкп вшкорпстання бюдrсетннх коштiв:

Завдання
Ns з/п

l збержен ня обскгiв комунальноi власноgгi

УсьогоСпечiальнпй фонлЗагальний фонл
Jl} з/п llапрямки викоршстанвя бюджетннх коштiв

4
l 762 000,000,00762 000,00
l майна (КП'МЖТI" НМР)комунального

28 000,000,0028 000,00Посrryги з обсrryговування систем вiлео спостерх<ення та сигналiзацii, якi вgгановленi на б'сrгах комунальноi

власностi (КП'МЖТl" НМР)z

l 50 000.000,00l 50 000,00
3 я oxopoнHoi сисгеми сигналiзацii на об'скгах комунальноi власностi (олертсувач коштiв КП МЖТl)

l з 000,000,00l з 000,00
з виготовлення технlчних паспортiв нежитлових обекгiв нерцомого майна (олержувач КП МЖТl)

Послуги4

5 000,000,005 000,00
5

готовленви технlчногонябезвласностiвипня ис ки праванадан pecTpauiiпiлтвсрдженняпрПосrryги
вкоштi кп мжтt)майна (одержувачобскгiввих комчнalльногонежитло нерухомогопаспорry

} }

з



l0. Перелiк регiональннх цiльовlлх програм, якi внконуються у склалi бюджетноТ програми

l l. Результатlt BHi показникrr бюджетноi
УсьогоСпеuiалыtиl"l фоltлЗагальний фошл.Щжерело iнформачiТОлпншчя вимiру

765
показникп

Л! з/п

762762

l
|80l8, нмркп

об'
80l8кп

lх
якi 28 000.000,0028 000,00

,мжтl,
власностl

якi встановленi на об'сктахта свгналlзацlt,вlдеосистем спостережеппяобслуговуванняПослугп,
5

сисистем
505

505ефекmuвносtпi
ня тан

l000l00хо/о
Питома вага охоронних систем вiдео спостерження та сигналiзацii, якi планусгься обслуговувати до необхiдноi

кtлькостl
l 50 000,000,00l 50 000,00

встацовлення охороннот системп сигналiзацii на комувальноi власностi (одержувач кош,тiв КПоб'скгах
3

505кп,мжтl" нмр
кiлькiсть обекгiв сигналtзацllвстановленняьпоi що

505кп "мжтl" нмр
Кiлькiсть обскгiв комунальноI сигналiзацiiна яких планусться встановлення

30030
Hoi сигналlзацllпосJryги з встановлення

l00l00 0х%питома вага обсrгiв комунальноl власностi, на яких планусться встановлення oxopoHHoi сигналiзацiх до тих,

потребують встановлення сигнaцlзацll

286 000,000,00286 000,00
6 нежитлових об cKTiB KoMyHалbHoi власностiПоточний ремонт l 5 000,000,00l 5 000.00
7

вкоштi мжтI)KIl]а зая в)позовних (одержувачполаннязборуHiпоточ (сплатавидатк и судового
95 279,о00,0095 z79,ooкпкоштiв нвувкг)(олержувачпожежних гiлрантiви ремонт l 3548 l

УсьогоСпечiмьний фонлЗагальний фонл
Найменування мiсцевоi7 регiональноi програми
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79,l

з54 219
ьнаTai J54 2
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о/о l00 0
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llослугИ ] вигото&ленпЯ r.ехнiчпшХ паспортiВ нежитлових об€ктiв нерухомого майна (олержувач КП 0,00 lз 000,00lз 000,00
4

71 0кп,мжтl" нмрод,виготовлення технiчнихкiлькiсть об'сктiв нежитлового вщо

77 0кп,м)Iстl, нмрод,виготовлення технiчнихщодо якихкiлькiсть об'скгiв нежитлового (будин

l 857 l4l 857 l4 0кова
виготовлення одного технiчного

0 100i00% х
технiчних паспортiв, якi планусться виготовити до технiчних якi потрiбно виготовити

0,00 5 000,00S 000,00послуги з надавня виписки про пiлтверлження ресстрачii rlpaBa &ласностi без виготовлення технiчного

n"anopry нежштлових обсктiв нерухомого комундльноfо майна (одержувач коштiв КП МЖТl)5

7
,l 0кп "мжтI" нмрод,Кiлькiсть об'скгiв, на якi потрiбно надати виписку про пiлтверлження

виготовлення технlчного паспорry

pecTpauil права власностi без

7,l 0кп,мжтI" нмрод.об'сrгiв, на якi заплановано надати виписку про пiлтвердження pccTpauii права власностl без

технiчного паспорry

7|0
з надання виписки

l00l00 0х%питома вага кiлькосгi об'скгiв, на якi запланомно надати виписку пр пiдтвердження pccTpauii права

до необхiлноi кiлькостiвласностi без виготовлення r,exH i чного

0,00 28б 000,00286 000.00Поточний ремонт нея(штлових об cKTiB комунальпоi власностi (Поштова 9, Трубнккiв 40, l.CipKa

85а)

26,
6

44
ь HoI

0
об скгl ,но[

0 7|7|
об

l00l00 0хо/оПитома вага нежитлових об €tffiв Koмyнajbнoi власностi, якi заплановано до поточного ремонry до необхiдноl

l5 000,00l5 000.00 0,00
lншi поточнi впдаткl| (сплата судового збору за подання позовних заяв) (олержувач коштiв кп мжтl)

7

0 77од кп,мжтI" нмр
кiлькiсть позовних заяв вiд Кп Мжтl, цо необхiдно подати до суду

0 7,lкп,мжтI" tIMPодкiлькiсть позовних зtlяв вiд КП МЖТI, що заплановано подати до суду

0 2l2|
заrl виза

0 l00l00хо/о
вага позовних змв вiд КП МЖТI, шо заплановано подати до сулу ло необхiдноТ кiлькостi

0,00 9s 279,0095 279,00
8 поточний ремонт пох(ежних гйрантiв (олерясувач коштiв Кп нвувкг)

грн

i

грн DозDахункова

од звlтнlсгь чстанови 0

ол 1Rlтнlmь чстанови 4 4

mя оозDахункоаа

гпн DoxDaxvHKoBa



заmрап
2| 0 2|кп нвувкгодк|лькlсть пожежних гlдрантlв, що потребують поточного ремонту

2| 0 2lкп нвувкгод ilкiлькiсть пожежних гiдрантiв, що заплановано до поточного ремонry

0 4 537.1 0DoxoaxvHKoBa 4 537,10

0 l00х l00%вапl пожФкних гiдравтiв, що заплановано до поточного ремонry до необхiдноi кiлькостi

}

KepiBtlиK установш головllого розпорядпика
бюдiкетн rt х коштiв/заступ шик KepiBH и ка установи

ПоГоДЖЕНо:

упраклliння екопомiки, фiнансiв та мiського бюл;кету Нiкопольськоi

Керiвншк мiсцевого фiнансового органу /

1аступнllк керiвника мiсцевого фiнансового
органу
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