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7. Мете бюджетноi програмп - Забе.tпечення чтDяманвя в палех(номч cTarri обскriв 2кrrтлово-комvпального господяDýва

N з/п
ц

ня взабезпечення

Nе з/п
Завдання

l Забезпечення збережен ня обскгiв комунarльноi власностl

9. Нrпрямкн вrrкористанпя бюдrсетшrrх коштiв:

УсьогоСпецiальний фошдЗагальний фонд
Лi з/п Напрямки викорпставня бюдlкетнrrх коштiв

)

майна
50 000,000,0050 000.00

2
посlryги з обсJryговування систем вiдео спостерФкення та сигнzlлl зацri. якr встановленi на об'скгах комунальноi

власностi (КП'МЖТl" НМР) 5
000,

bHo'iз 550550
4 нии

HaKal

належному cTaHi обскгiв житлово-ком



40 000,000,0040 000,00oxopoнHoi системи сIlгналiзацii за адресою: вул,Патрiотiв Украiни 144б, вул.Першотравнем 26

коштiв КП МЖТI)5

50 000,000,0050 000,00
6 ПосJryга з прведення експертних оцiнок нежитлових обскгiв комунального майна (одержувач КП }vDKTI)

75 000,000,0075 000,00
7 Посrryги з виготовлення технiчних паспоргiв нежитлових об€кгiв нерухомого маЙна (одержувач кп мжтI)

l 5 000,000,00l 5 000,00
8

з ныIання виписки про пiдтвердження реестрацii права власностi без виговлення технiчного паспорту

кп м}сгDмаинаоб€ктiв (олержувачнежитлових нер}хомого комчнальвого
50 000,000,0050 000,00

9 посrryги з первинноi iнвентаризачii нех<итлових обскгiв комунальною майна (олержумч коштiв кп NDкTI)

10. Перелiк регiональнпх цiльовшх якi впконуються у скJlадi бюд2кgгвоl програмп
РазомЗагальний фонд

Назва ргiональноi цiльовоi прграми та пiдпрограми
54Jl

l 560на 20lм.

1l. покдзникl, бюджетноI

Jф з/п показники Олиничя вимiру Джерело iнформачii 3агальний фонл спецiальний фонд Усього

з 4 5 1 7

l
l

якi
од кп 4 0 4

од кп,мжтI, нмр 4 0 4
якl

грн. 380,14 0 380,14

ивага

пос.лугп з обслуговування сшстем виео спостереження та сrrгналiзацй якi встановленi ша об'сrсtах

"мжтI"

о/о х l00 0 l00

,,

их систем
од кп "MKTI" нмр l0 0 l0

якi од кп,мжтI" нмр l0 0 l0

ефекmuвносmi
грн. 5 000,00 0 5 000,00

за сиситеми

заплановано
о/о х l00 0 l00

вага их

Поо,lугш з енергоаудпту обскгiв куомунальноI власностi3

що
од кп "мжтI" нмр l35 0 l35

на яких од кп "мжтI, нмр l35 0 l35

з

вага систем сигналlзац!l, якi заплановано встановити до тих, я Ki встановити

гDн l 296,30 0 l 296.30

% х l00 0 l00

пооdчкmч

позпахчнкова

DозDахчнкова

якоспi



4
Поточний ремоsт o6€l(тiB комуI]дльхоi в,ласностi ( вул.Поштовr, 9; вул.Lпеl-трометалургiв 2l6;
вул.Елеrтрометдлур.iв 34а, Елекгрометалургis 2l, Елекгромега,rургiв 58s, пеtlrптловпх прхмiщень)

Кiлькiсгь обекriв KoMyHалbнoi власноfil, що звiтнiсть кп Мжтl 1 0 ,7

Кiлькiсгь об€кгiв комунальноi власностi, цо плану€ться в|дремонтуватп звiтнjсть кп мжтl 7 0
,7

Середня вартiсrь Фн 18 57 |.4з 0 78 571,4з

Питома мга о6€rгiв KoMyHалbHoi власвосгi, rKi плануеться вiдремонтумти до питомоi вагл oб€кriв комунsльяоi
зласносri, якi потребують р€монry

% х l00 0 ]00

5
Всriяомевяя охоронноI спсr€мп сигпмi}sцij за ядр€сою: вул.Пlтрiотiв УкраIнп 1,14б,
вул.ПершотрдвUевs 26 (одсржувач коштiв КП мжтl)

Кiлькiсгь о6€кriв хомунальноi власноýтi, що встаяоалення oxopoHHoi сигналiзацii ]BiTHicтb кП M)кTI 0 2

кiлькiсть обеhтiв bнoi власносri, на яких планусться встаноыiення звiтнiсгь кП МжТI 7 0 2

Середня ь посJryги з встаномеяня oxopoнHoi сигналiзацii грl{ рзрахункова 20 000,00 0 20 000,00

Пrпома ваm об€кгiв комунальноi власноgгi, на яких планусться всIановJlеgня охороняоi сигнмlзацiх дотих, що
потре6)дqгь всгановлення сигвалiзацi'i % х l00 0 ]00

6 Пос,rугi ] проведеfiхя експертнпх оцiнок llеrкптловul o6€KTiB комунального майп' (одерrqвач КП МЖТI)

Кiлькiсгь об€ктiв KoMyHaJlbHom майна, шо потр€бус прведення експертноi оцiнки звiтнiсть кп МжТI 25 0 25

Кiлькiсгь послуг з п ня експертяих оцlнок, шо заплановано до п звiтнiсть кП МжТI 25 0 25

Серлня сгь проведення екс грн розрахункова 2000 0 2000

гlитома ваm кiлькостi об€ктiв, цо потребу€ проведення експертних очiнок, до кiлькоgгi об€ктiв. в яких
запланомно проведенвя оцiнки уо х l00 0 l00

7
Пос-rrlzгп з впmтовленНя тех iчнпх пrспортiВ пФкUтлових обскгiв нерухомого мдПнr (одерхувач КП
мжтD



38038звiтнigгь кП МЖТIод,

38038звiтнiсгь кП MKTIод,

l 973,680l 973,68грн

l000l00хо/о

&lга техвiчних паспоргiв, якi планусться виготовити до технiчних паспоргiв, якi псrгрiбно виготовити

об'екгiв, на якi заплано&rно надати виписку пр пiдтвердження

вигоговлення технiчною паспорry
ресстрацii права власностi без

техпiчпоговп говJIеll н яB,Iдcllocтr безправдвиппскв ресстрдцtlпiдтвердlкепнянадання проз кп мжтI)мrйнаобсктiвшежштлових

р€есграцiТ прам власностi без
кiлькiсгь об'скгiв, на якi потрiбно надати виписку пр пiдтвердження

виготовлення технiчних

виготовлення технlчних

щокiлькiсть об'скгiв житлового

щодо якихоб'екгiв х<итлового

вигOтовлення одною технiчного

виютовлення технiчною

2500250звiтнiсгь кп M)CTIод.

50050звiтнiсгь КП МЖТIод.

300,000300,00грн

20020хуо
Питома мга кiлькостi будинкiв, якi планусгься вiдрмонryвати до кiлькостi булинкiв, якi потрбують рмонry

з надання виписки

9

l00l0звiтнigгь кП МЖТIод.

l l00l0звiтнiсть кП МЖтIод, lи
1lll/ 500005000грн i lI
/l1

l000l00хуо

з первинноi iнвентврязачii нетtrrтлових обскгiв комуrrаJIьного

документачii,urо потрбушгь виготовлення до тих , що з{tпланомно

якi потрiбно надати

якi заплановано надати

мжтI)

з

з

виготовлення

маfiпя (олерэкувдч коштiв КП

питома вага кiлькосгi технiчноi

кiлькiсть

кiлькigгь

KepiBHrrK установп головltого розпоряднвка
бюджетшпх коштiв/fдступник керiвншка установи
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