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ЗДТВЕРДЖЕНО
Наказ / роlпорялчпй дбцууg111

гqсподаDства Нiкопольськоi MicbKoT ради

^^*п "шАO.0f,dй.D м ёf
пА(]llор,l,

бюдiкетпоТ програ]rtи п,ticlleBo1.o бюлжету иа 2020 piK
l. I200000 }'ll lння

2. l2l0000 }, в. llп llя
(кпквк мБ)

J.l2l60I7

( нФj\lеп,веня rc.lоsиого

та
Blf повi]аlьного виконавця )

-fa ьllого 1,()c Il iкопольськоТ ll lcbKol

l IiKoпo.1lbcbKoi MicbKoT

26l36,7l9

26lзб719

за

(код э СДРПОУ)б0l7 0620 |нша лiяльш пов'язаlrа ] об'скгiв(кпквк мБ) tKTtIKBK tvtD (кфквк) (на,'illен\,вання бюмftноi програrlп}
4. обсяг бюд:rtс-r.нl|х призllачень/бюджетнпх асигнчваllь - 862 000.00 грн. .},Tolty чrrслi rагального фонду-

04207l00000
(код

862 000.00 грш. та спецiального фонлу - 0.00 грн.

альllого r,Oc

5. ПiДСТави для виконання бюджетшоi п рограми: Конститучiя У краiни, Бюлжетний Кодекс Украiни. Закон У краiни "Про м lсцеве самоврядування в yKpaiHзмiнами); Наказ MiH iсгерст,ва 
фiнансiв Украiни 26 серпня 20l4 М 836 "По деякi питання запровацження - цlльового мgrоду складання та виконан

i". [lаказ MIHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 20 09 20l7 },Il 793 (зi
ня мiсцевих бюджgгiв" (зi змrнами); Рiшення Нiкопольськоi

MtcbKot рали вlл 20, l 2.20l9 рок1, Nl б2-57lVIl "Про затверлження
програпt но

Прграми розвитку благоустрою та i н(tрастрl,кr,чри м Нiкополь на2О20-2О22 роки''(зi змirtам и). Рiшення Нiкопольськоi Mlcbкol рали вiл 20.12 20l9 М 70_
57lVIl "Пр бкlджет MicTa Нiкополя на 2020 рiк"(зi змrнами), Pi шення виконавчого koltiTcry Нiкопольськоi Micbkoi рали Nl 322 вiд l3_05,2020 року ''Пр в несення змiн до бюджетних при]начен ь по головному ро.}поряднl{ку
бюджетних коштiв управлiння блаrоустрою, iнфраструкгури та комунального Iосподарства Нiкопольськоi MicbKoi рали"

7. ]IfeTa бюлже,rлоТ програлrп -

8. нI|я

9. l la п ряrr ки B]l кор]!стання бюд:ке гнllх коштiв:

N з/п

I

Л! з/п

I

Завлан ня
Jабезпечення ооспIвзбереження KoMyHа,'lbHoi власностi

Л! r/п Напрямки використапня бюджетншх коштiв

l

ЗагальниЁt фонл Спецiальпшй фонд Усього

J .lI комунiцьllого майна (КП "МЖТl. }.IМР)
з80 000.00 0,00 380 000.00ltlc_r r ll, ,|

системllяобслуговуван B1.]eo таспос]ережсння сигналiзаtt встановленi обk,на ктах ком\,на,lыlоitsJlac н()с l,i "мж,гl,кII нмр) 28 ()00.0() 0.00 28 000.00
J Ilсгаltовлення oxopoнHoi системи сигналlfацlt на об'сктах комуt,lальноt а-пасllостl (одержувач кошт.lв КII МЖ'Г,l)

i 5() ()0().()() 0.00 l 50 000.0о
{ ltlc:tr ll готовлен ня Ic\ iчн \ llежпаспорr iB ()о(jloBи\ K],1 в май\()v()I () l] ltнср} KIl мжl,(олержува

l з 00().()() 0,00 l з 000,00

я Ki

]



5
Послуги з надання виписки про лiлтверлжеtlня ре€страцi'l права власностi без виготовлення технiчного
паспорry нежитлових обсктiв нерухомого комунilльного майна (одержувач коштiв КП МЖТl) 5 000,00 0.00 5 000.00

6 l lо,гочний ремонт нежитлових об скгiв комунальноi власностi 286 000.00 0,00 286 000.00

tt62 000,00 0.00 862 000.00

l0. [lерелiк регiональших ttiльовrtх tlроrра[t, якi вшконуrоться у складi бюлжетноТ програми

l l. Рсlу:tьtаr,ившi показники бюджеrноТ проr-раrrlr:

Най менування MicueBoi7 ргiонмьноi програми Загальний фонл Спецiальний фонд Усього

l ) ] 4

ПrlогDама оозвиткч благочстDою та iнфоасточкгчпи м,Нiкополь на 2020-2022 роки Е62 000.00 0.00 862 000,00
Ycbot,o 862 000.00 0.00 862 000.00

ЛЪ,l/п показники !тtерело iвфорrrtаuiТ '}агальний 
фонд Спсuiальниir фонд }'сього

l 2 J 1 э 6 7

l Охороша комчнального маilпа (K[l "]\'lЖТl" HNlP) Jtl0 000.00 0,00 .3Il0 000,00
заlllраrп
Кrлькiсть об'скгiв. якi потребчкrть охорони ().,l кп "мжтl" нмр l8 0 |8

пDоdчкmч
Кiлькiсть об'скгiв. якi планчсться охоDоняти ол KIl "мжl,|" нмр llt 0 l8
еrtlекmuвносmi
BaoTicTb послчг охоDони_ t пн-/лоба lpH розрахчlt кова l l6.00 0 l i6.00
якоспl

Ilитома вага об'скгiв, якi tt..lанусться охороняти до тих, якi потребують охорони % l00 0 l00

z
Ilослугlt з обслуговування систем вiдео спостереження та сllгналirацй якi встановленi нд об'скгах
комчнальнот власностi (KlI "Мжтl" нМР)

2li 0(х).00 0,00 ztl 0ш.00

Jапlраm
Кiлькiсть охоронних сисr,ем вiдео спостереження та сигналiзацii. шо потрубус обслуговування OJl KIl,Mж1,I" tIMI, 5 0 5

проdукmч
Кiлькiсть охоронних систем вiдео спосгереження та сигналiзачii, якi планусгься обслуговувати ол кII "мж],I" llMP ) 0 5

ефекmчвноспi

Середня BapTicTb обсл},гов\аання за одиницю системи вiдео спостереження та сигналiзацii гDlt DозDах\ нкова 5 600.00 0 5 600.00

якtlспi
IIитома вага охоронни\ сисгем вiдео спостереження та сигналiзацii, якi планусться обслугов!вати до необхiдноТ
к lлькостl

х I00 0 I00

J
l}становлення oxopoнHoi системи сшгналi,lаttii на об'скrах комунальноi BJacHocTi (олержчвач KoulTiB Kl]
}lжтl) l 50 000,00 0,00 l 50 000.00

ruпlраm

Кtлькlсть обt K-l IB KttMr tll.t1,1loi власностl. ttto Ilоrрсбrюl ь всгановлсння oxop()llHoi сигналi tацtt ол кIl "мжтI, tIмр ) 0 5

проdукmу

Кlлькlсть об( KllB Ktlrlr ttit.Iblloi власностl. на яки\ п,]аllчсться всIан(tвлення о\ог|онноi сигнаll iаuli oj1 кIl"мжl,|" lIMP 5 0 5

ефекmuвносmi
('ерелttя BapTicTb ltoc;lvl ll ] астановлення oxopoнHoI сигнмiзацii грн розра\\ нкова ]0 000.00 0 3() 000.00

l Iитома вага обскгiв Kollr ttirльноi власностi, на яких планчсться встановлення oxopoнHoi сиl trа_riзацiх ,1о тих, шо
rrогребую гь ас tаll()н_lснllя сигналiзацii

oh х l00 0 l00

, Ilослуl и l виIо|OвJlеlllls lехяiчltих паспортiв ]lеrкrt,rлових обскr,iв HepyxoMolT майна (о;tt,ржувач КП
\lr,KTI){ lз 000.00 0,00 lJ 000.00

l( l пlра пl

Олппrrtlя BrtMipv



Кiлькtсть об'сктiв нежитловоrо фонлу (будинкiв). що по-rребують виготовлення технiчнttх паСпортlв од кп "мжтl" нмр 7 0 7
проОукmу

Кiлькiс,гь об'сктi в нежитлового фонлу (булинкiв). щодо яких планусться виготовлення технiчних паспортiв о,] кп "мжтl" нмр 7 0 ,7

ефекmчвносmi

Серелня BapTicTb виготовлення одного технiчного паспорry грн Dозрахчн кова l 857.14 0 l E57.14
якосrпi

ПИТОМа ВаГа Технiчних паспортiв, якi планусться виготовити до технiчних паспортiв, якi потрiбно виготовити о/о х l00 0 l00

ПОglvГи ] наданшя вшписки про пiлтверлження ресстрачiТ llpaBa B"racнocтi беr виготовлешня технiчного
пасllорту llеж]lтлових обсктiв llерухолrого коtrуна-Iьпого чайна (олержувач Ko-iiB КП МЖТl; 5 000.00 0,00 5 000.00

заmрапl

КiЛЬКiСТь Об'скгiв, на якi потрtбно надати внписку про пiлтверлження ресстрацii права власностi без
ви готовлення технiч ного паспорту од кп "мкгl" нмр 1 0 1

проOукmу

КrЛЬКiСТЬ Об'Скгiв, на якi заплаltовано надати виписку про пiлтвердження рсстрацii права власностi без
виIотовлення технiчного паспорry ол кп "мжтI" нмр 7 0 7

et|leKtttuBHocmi

С'ерелня вартiсгь послуги з налання виписки грн DозDах\,нкова 7l4,29 0 7l4.29
якосmi

ПИ toMa ВаГа КiЛькОСтi об cKr tB. на якi заплановано наJаги sипl|ску про пlлтвердження peccTpauli права
власностi без виготовлення технiчного паспорry до необхiдноi кlлькостl % х l00 0 l00

б
IlОТОЧНИЙ Реllошт неrк]lтловtrх об cKTiB коtlундльноi s.rасностi (Поurтова 9, Трубншкiв 40, l.(iipKa 26,
t'агарiна 85а) 28б 000.00 0,00 28б 000.00

,а lпрallп

я KlКiл ьк lcTb bHoi ол зBiTH tcTb чстанови .l 0 4
проd|,кlпу J,

звiтнiсть чстановиКiлькiсть нежитлових об cKTlB комунальноi власностl. якt заплановано до поточного ремонry од ,1 0 .l
еrhекпlttвносtпi /ll]

Ссреlня вартiсгь пQточного ремонry l нетtитлового об (кту комунzцьноi власностi грн Dо]Dахчнкова 7I 500.00 0 71 500.00
якоСmi

[]ИТОМа ВаГа нежитлових об cKTiB комунальноi власнь-тi. якI запланоtкtно до потOчного ремонт}, :ro необхtдноi
KIjI ь KOсTl

l х l00 0 l00

KepiBпlt к \,с l а lloBlt головного ро]поряднrr ка
бюдzкеr,rllrr кrlпlтiв/застуllник kepiBHltka устдltOви
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