
ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ
УпDавлiння блдгочстDою. iнфDастпчкгчDи тд комчнальttого
господапствд НiкопольськоТ MicbKoT ппди
(найменувrння головного ро}порядника коштiв мiсцевого бюлясету)
наказ вiд /4-РЗ. /2 u*" ео

пАспорт
бюджетно[ програми мiсцевого бюлжету на 20l9 piK

l. r 2000ш УпDrвлlllнr fuпгочстDою. iпбD.стDYкгчDr т! комчяд.!ьЕоm госполдосrвд нtкопольськоl мiсьюг Dмп
(к]rкмБ) (dr.ФцФшоmфщнru)

2.1210{хю уподшiввя блдгочсmою. tпбо.стDчктчDп т. комчпальпого mспод!Dст.я нiкопольсьt(оI MicbKoI ошп
(кпвкш) ФФrcщц jдюшшою шФвtч)

з.1216017 0620 Iпшr дigrьпiсть. пов'яз.пд з.хсплчат!пiсю об'€ктtв, тлоDо-комYп.льпоm господвDстЕ.
(@вкмБ) {кФюк' Ф,й*q*цбфrюi Ффr)
4. Q&д_O!sддgrдд!_Е!д!цдс!щ_ !ДlOДЦ!9 у тому чхФi 9..льпоrо фонлу_ тr сп.цiJьвоrо фопду - !J0 грвеlь

ý. пiло.вп для s{юirя{я бФлкflоТ проrр.вsi конФЕrцil y"psiнx; Бюджfя,й кодехс Ухраlя!; з ов Уsраiш "гlро Mic,IeDe сfовряд/Еа!ш в yxpoili"i зфя yкp.lm "пр блаюуФрif яМФ

цiмюго сгоду сшада!ц та Фвщ хiсцсвп бюд*гiв" (' miвeи); РiшФш НiхопфьФюi Micbюi р!дл вИ 22.12,20l б року 'lФ 55-I5/Иl "Про r.TBtpMФ Прг!о в розмry млово-
хо ушьпоф IФодрсr.! х,НiкопФь ц 20l ?_20 t9 рки" (' змifi.ми); РiшФя НiкопольФюi Micbxoi радп вИ 14.12,2018 Л, 55-4З/v|I "Про бюд*ф мiФ fi.2019 рiк"(зi змiвшя),

на досягнення яких бюджgгноi

7. Мета бюджетноi програми _ Забезпечепня чтDимання в належномч cTaHi обскгiв житлово-комчнального господаDСтва

N з/п
cTaHi обскгiвв

Ng з/п Завдання

l Забезпечення збереженrrя обсrгiв комунальноi власностi

ЗЛТВЕРДЖЕНО
HaKar MiHicTepcTBr фiшапсiв Украiня
26 ссрпяя 20l4 року JYr 836
(урелакчiiнаказуМiяiстерствафiнансiьУкраiнrвiл 29грулпя2OltрокуNrl209)

l



9. Напрямки використдння бюдясетних коштiв:

10. Перелiк регiональших цiльових програм, якi виконуються у склrдi бюдrкетноi програми

М з/п Напрямки використання бюджетних коштiв Загальншй фошд Спечiальний фонд
у тому числi

бюджет розвпткy
Усього

l ,'
3 4 5 б

I Охорона комунiulьного майна (КП "МЖТl' НМР) 9з0 000,00 0.00 0.00 930 000.00

2
Послуги з обслуговуванttя систем вiдео спосгереженrrя та сигнмiзацii, якi
всгановлонi на об'екгах KoMyHMbHoi власностi (КП "МЖТI" НМР) 50 000,00 0,00 0,00 50 000 00

J послуги з енергоаудиту обсктiв куомунальноi власностi 175 000.00 0,00 0,00 175 000,00
4 Поточний ремоrrг обектiв комунальноi власностi 1 50 000.00 0.00 0,00 1 50 000.00

5
Послуги з охорони обектiв комунальноТ власностi за допомогою охоронноi
сигнализацiТ (одержiвач коштiв КП МЖТI) 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

6
Встановлення охоронноi системи сигналiзацii за адресою: вул.Патрiотiв УкраТни
l44б, вул.Першотравнева 26 (олеркувач коштiв КП МЖТI) 40 000.00 0,00 0,00 40 000.00

l 395 000.00 0.00 0,00 1 395 000,00

Назва регiональноi цiльовоi програми та пiлпрограми Загапьний фоrц Спецiальний фонд Разом

l з 4 5

Програма розвитку житлово-комунаJIьного господарства м. Нiкополь на 20 l 7-20 l 9 роки l 395 000.00 0,00 l 395 000,00
Усього 1 395 000.00 0.00 l 395 000.00

11. Результятивнi показники бюджетноi

Nq з/п показники Одиниrц вимiру !жерело iнформачii Загальний фонд Спецiальний фонл Усього

l 2 з 4 5 7 7

l Охорона комуяального майна (КП "N{ЖТI" НМР)

заmраm
Кiлькiсть об'скгiв, якi потреб}.tоть охорони од кп,мжтl" нмр 4 0 4

проdvкtпу
Кiлькigгь об'екгiв, якi планусгься охороняти од кп "мжтI" нмр 4 0 4

ефекmuвносmi
вартigгь послуг охорони, грн./доба грII. розрахункова бз6,99 0 бз6.99
якосtпi

Питома вага об'сктiв, якi планусться охороняти до тих, якi потребують охорони х l00 0 100

1
Послуги з обслуговування систем вiдео спостереження та сигналiзацii', якi
встановленi на об'скгах комунальноi власностi (КП "МЖТI" НМР)
запlраm
Кiлькiсть охоронних сиgгем сигналiзацii, що потрубус обслуговування ол кп "мжтI" нмр l0 0 10

проdукmу
Кiлькiсть охоронних систем сигналiзацiТ, якi планусться обслyговувати од кп "мжтI" нмр l0 0 10

ефекmuвносrпi

Середня вартigгь обслyговування за одиницю сиситеми сигнмiзацiТ грн. DозDахчнкова 5 000.00 0 5 000.00

якосlпi



Пrrгома вzга охоронних систем сигналiзацii, якi заплановано встановити до тих, якi
потрiбно встановr,l.ги

х 100 0 l00

J Послуги з енергоаудиту обскгiв куомунальноi власностi

заlпраm
Кiлькiсть обсктiв, що потрубус проведення енергоаудиту од кп,мжтI" нмр l35 0 l35
проdукmч
Кiлькiсть обсктiв, на яких заплановано проведен}ul енергоаудиry од кп,мжтl" нмр lз5 0 l35
ефекmuвносmi
середня вартiсгь послуги з еноргоаудиry одного обект}, грн. розрахункова 1 296.30 0 l 296.30
якосmi
Пrгома вага охоронних сисгем сигналiзацii, якi зiulлановано встzlновити до тих, якi
потрiбно встановlтги

х l00 0 100

4 Поточний ремонт обскгiв комунальноТ власностi

запраm
Кiлькigгь обсктiв комунальноi власностi, що потребують ремонту од, звiтнiсть КП МжТI 4 0 4

проdукmу

Кiлькiсть обсюiв комунальноТ власносгi, що планусться вiлремогrryвати од. звiтнiсть КП МжТI J 0 J

ефекmuвносmi

Середня BapTicTb ремонту одного обскта грн розрахункова 50 000,00 0 50 000,00

якосtпi

Питома вага обсктiв комунмьноТ власносгi, якi плануеться вiлремонryвати до
питомоТ ваги обскгiв комуна.пьноi власноgгi, якi потребутоть ремоггry

оh х ,75 0 75

4
Послуги з охорони обскгiв комунальноТ власностi за допомогою oxopoHHoi
сигнализацii (одержiвач коштiв КП МЖТI)
заmраm

Кiлькigгь обсктiв комунальноi власностi, що потребlтоть охорони з допомогою
oxopoHHoi сигналiзацii

од, звiтнigгь КП МЖТI 4 0 4

проdукmу

Кiлькiсть обскгiв комунальноТ власностi, що заIlлановано охороняти з допомогою
охоронноi сигна,riзацiТ

од. звiтнiсгь КП МЖТI 4 0 4

ефекmuвносmi

Середня BapTicTb послуг з охорони обсктiв комунальноi власноgгi за допомогою
охоронноi сигналiзацii7мiс

грн/мiс розрахункова l041,67 0 l041,67

Питома вага обсктiв комунальноi власностi, якi планусться охороtlяти за допомогою
oxopoHHoi сигналiзацii до питомоi ваги обсктiв комунальноi власностi, якi
потребу,rоть охорони за допоиогою oxopoнHoi сигналiзацii

уо х l00 0 100

5
Встаношення oxopoHHoi спстеми сигналiзяцiТ за алресою: вул.Патрiотiв
Украiни 144б, вул.Першотравнева 26 (олержувач коштiв КП МЖТI)
заlпроm
Кiлькigгь обектiв комунмьноi власносгi, шо потребують встановлення охоронноi
сигнмiзацii од. звiтнiсть кП МжТI 2 0 2

проdукmу

|якосrпi



2 0 2од. звiтнiсть КП МЖТIКiлькiсть обскгiв комуна,rьноi власностi, на якю( плануеться встановлення

охоронноТ сигналiзацii
лlефекmuвносmi

грн розрахункова 20 000,00 0 20 000,00Середня BapTicTb послуги з встановлення охоронноТ сигна.пiзацii

якосmi

l00уо х l00 0Пи,гома вага об€ктiв комунlцьноi власностi, на якж планусться вст!lновлен}tя

охорнноi сигналiзацiх до тих, що потребують вgгановлення сигналiзацii

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв

ПОГОДЖЕНО:

Назва MicbKo[ рали

В.О.Зiнченко

о.М. Давидко

органу: Управлiння економiки, фiнансiв та мiського

органу / заступник керiвника мiсцевоrо

0э la,lg

l/liI

?J:r12oro


