
liаказ вlд р/ 0s.p/g м la?

пАспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюд?кету на 20l9 piK

l. l200000 Управлiння благочстрою. iнфпlаструкгчDи та комчнального господарства НiкопольськоТ MicbKoT Dади
(КIКВК МБ) (найменування головного розпорядниха)

2. l2!0000 Управлiння благочстDою. iнфрастрчкryпи та комчнального господарства НiкопольСьКОi Micbкoi DаПИ
(КПКВК МБ) (яайменування вiдповiдшьного виконавщ)

3. l2l7370 0490 Реалiзацiя iнших заходiв щодо соцiально-економiчного розвиткч територiй
(КПКВК МБ) 1КОКВК1' (вайменування бюджФноi програми)

4. Обсяг бюджетнlлх ппизначень - 700 000.00 у тому чис.гli загального фонлу- 700 000.00 та спецiального фонлу - 0.00

злтвЕрд]l(Ено
Нrкlз Мiшiссрqьr фiпlпсiD yKpriнп
26 ссрпхя 20l4 року Jt t36
(у parKuii пекеlу МiшiФGрств. фiнrнсiв Укр.Тпи Бй 29 грудшя 20lt року Jt 1209)

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Упоавлiння благочстDою. iнфоастрчкгуDи та комчндльного
господаDства l liкопольськоI MicbKoT оади
(фш,rffi щфшй*ФЬфry)

гривевь

5' писпвr шя впю,д.и, бюлмот про.рrйr: кояФryцi, Ухрдiни; Бю,цФ!пп Код.rc Укр.iниi Зцон Ухрsiни 'Пр мiсц.ф сшоврrдусФф! ! yкpaiнi'; Зш Ухраiви'Про бФОуй!iП rфНВ
п}flпis ухраIяи,; нм MiнiФpcФ Фiяесiв у!Фаi]н{ вiд 20,09.2017 х! ?9з (зi змiнаlи); нм MiнiФpfl,. фн.{.iв УlФаilцл 26 ссрпш 2014 Л9 8З6'По дЕя*i л'lФн' щр'.дrФпш прогD6 но -

2022роки"(зiзмiя!хи);РiшеН,НiюфлшьюiMicbxoiр.д!Ьц14,12,20lElG554]/vll'ПробюдЕгMiФяа20I9pix'Giяiф.ми),
6. вноi полiтики. на ня яких сп ована бюджетнот мш

7. мФ бюлмноr прогрlм, _ пiлвфш.нUя рьдд дд9ц!дс!цd ббп.к, ц дд9д!д!дц9Iд поDrцý. д!9д!rrддд д!дsц9дs ц9дts9ддц sдцrцЦ Д! !!цдД!дr фrФ! Ц!Фl gfoЕ!Д бmmvСТфЮ

!! ggцtд!дьдд! ýф!д д!s!дд.!д Оglдqцц iцдщддrq !rд$ з.побimннI мочхпffфтi пiIв,ш.пп, оп.о.тивнооi. !Еац! ц дщ!!дщd !д]ф!ц!дi! 9т!ддrд9l Ф*{rм,, !дi цЬп,ччють
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Л! з/п
'}авданшя

дова та llя cиcllTeMll в icTb майttа, полiпшенttя безпеки мешканцiв MicTal

,]Yg з/lr l la tt ря пt ки викорнсr ап llя бюджеr,пих кошrтiв lat a,rl1,1rшii ф<lttл (itlеttiа.ltыtий фtltt,t Усього

I
,, 3 .l 6

l Уtpttrtattttя. ро]шltреtlllя rа розбl;ttlва сl|стеlllи вiдеоспостсре;ксttttя ta вijlс-tlана-пiТИКИ

N з/п 1,1iль полiтики

пiдвишення рiвня громадськот безпеки та громадського порядку, забезпечення нilлежного монiторинry ситуацii на вакливих обсктах м

безпеки дорожного руху, запобiгання ]лочинностi, пiдвищення оперативностi, якостi та лостовiрностi iнформаuiт, отиманот сл!rкбами.
icTa, обсктах благоустрою та комун:цьноi сфери, посилення

якi забезпечують безпеку MicTa, для вiдповiдного швидкого

реаryвання

9. I Iаltряrtкн Rикорllст,ання бкl.tl;кс,l ttих Ktltrlt iB:

'l

l



1.1

побулова, створення, впровадження та молернiзачiя системи вiлеоспосгереження та

вiдеоаналiтики, у тому числi сиgгеми оповiщення (придбання вiдеокамер,

комплекryючих до них, серверного обладнання, програмного забезпечення, його

нitлllштування, послуги З MOHTZШ\ry вiлеокамер, прокJIадання оптико-волоконних
мереж та виготовлення просlсгно-кошторисноi документацii дrя ix впрова,шкення)

(олержувач коштiв КП "Мiськавтодор - l)

350 000,00 0,00 з50 000,00

1,2
утримання та технiчне обс.гryговування сиситеми вiдеоспостсреження та

вiдеоаншtiтики (олерх<увач коштiв КП "Мiськавmдор - l)
з50 000,00 0,00 350 000,00

700 000,00 0,00 700 000,00

l0. Перелiк регiональних цiльових програм, якi виконуються у складi бюджетноТ програми

РазомСпечiальнвй фонлЗагальний фондНазва регiональноI цiльовоТ програмп та пiдпрограми

543l
650 000,000,00650 000,00Програма "Нiкопол ь-прозоре м i сго" на 20'! 9 -2022 роки

50 000,000,0050 000,00MicbKa програма кПартичипаторне бюдкетування (бюджет участi) у м. Нiкополь на 20 l 6-2020 роки>

Усього
700

t l. Результативнi показники бюджетноТ програми

.I\l! з/п показнlлки Одиничя вимiру !дерело iнформrчiТ Загальний фонл Спечiальннй фонд Усього

l ) 3 4 5 7 1

l
утримання, розширення та розбулова системи вiлеоспостереження та

вiдеоаналiтики

1.1

побулова, створення, впровадження та молернiзачiя спстеми
вiлеоспостереясення та вiдеодналiтики, у тому числi системи оповiщення
(п рrrлбан нЯ вiлеокамср. комплектуючих до ннх, серверного обладнан ня.

програмного забезпеченшя, його налаштування, послуги ] монтажу вiлеокамер,

прокладання оптико-волоконних мереж та виготовJlення проектно_

кошториснотдокумеlrтачiтлля Тх впровадження) (олержувач коштiв kIl
"Мiськавтолор - l )

кiлькiсть облалнаltttя (вiдеокамери, програмне забезпечення. послуl,и з

пiлключення ), шо пtlтрiбно прилбати
ол звiтнiсть вiллiл} Нс та Цзll 25 0 25

кiлькiсть об"rаднаиttя (вiлеокамерtr. програмнс забезпечення. послуги з

пiдключення). lllo зatlllaHoBaHo прилбати
ол звiтнiсть вiл,riл1 l1C та l{ЗН 25 0 25

середня Bapтic гь зак1lliв-,ri об-rаднаttня (вi,tеtlкамери. проI,рамне ,забезltечсння.

лослугl., з пiлклкlчеtttlя)
грн pOlpax},l1 к()ва l 4 000.00 0 | 4 000.00

якоспt i

700 000.00 0_00

заmDо m

ппоdчкlп1,



l000х l00
пиmма вага обладнання (вiлеокамери, програмне забезпечення, послуги з

пiдколючення), що потiбно купити до обладнання (вiдеокамери, програмне

забезпсчення, послуги з пiдколючення), шо заплановано придба:ги

1.2
утримання тд технiчне обслуговування сиситемl| вiлеоспостереlсення та

вiдеоаналiтикп (одержувач коштiв Кп "мiськавтолор - l)

l050звiтнiсть вiддiлу Нс та Цзн l05одКiлькiсть обладнання (вiдеокамери, програмне забезпечення), що поцiбно
обслуговувати

l050l05звiтнiсть вiддiлу Нс та Цзнодобладнання (вiлеокамери, профамне забезпечення), що заплановано

0,00 277,18277 

"l8
розрaLхунковагрrr/мiс за l олсереднЯ BapTicTb обслуговуванНя обладнання (вiлеокамери, програмне забезпечення)

\

l000l00

\

хо/о
пшгома вага обладнаннЯ (вiлеокамери, програмне забезпечення), що поцiбно
обслуговувати до обладнання (вiдеокамери, проФамне забезпечення), що

заплановано обслуговувати

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступник керiвника установи
ПОГОДЖЕНО:
Назва мiсцевого фiнансового органу: Управлiння економiки, фiнансiв та мiського бюджету

Керiвник нансового органу /

засту фiнансового

Mlcbl(ot ради

В.О. Зiнченко

О.М. Давидкоор
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