
Iьспорт
бюдясетноi програми мiсцевого бюлжету на 2019 piK

l. l200000 УпDавлiння благочстрою. iнфрастрчкryри та комчнального господарства Нiкопольськоi Micbкol Dади
(КПКВК МБ) (найменуванм rcловноrc розпорядника)

2. l2l0000 Управлiння благочстоою. iнфрасточкryри та комчнального господапства Нiкопольськоi MicbкoT Dади
(кпквк мБ) (наЙмеЕування вiдповцмьноrc виконавш)

3. l2l7370 0490 Реалiзацiя iнших заходiв шопо соцiально-економiчного Dо3виткv теDитОDiЙ
(КПКВК МБ) 1КОКВК1' (ваймекування бюджтноi програми)

4. Обсяr бюджетних призначень - 700 000.00 у тому числi загального фонду- 670 000.00 тд спецiального фонлу -

ЗЛТВЕРДЖЕНО
H.Krt МiнiФсрФва фiяrпсiв Укрriня
2б ссрпвя 2014 року Лli Е3б
(урцrкцiiнокдrуМiнiст.рствдфiнапсiвУкрsiЪивiд 29грулня2OltрокуЛrl209)

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Ндказ / розпорядчий документ
Упоавлiння блдгоустDою. iпфпастрчкryои та комунlльного
господаоства Нiкопольсько1 MicbKoi ради
(*щiфщйффq)

",,каз 
вiд О2. //.Ю/q xs tl2

30 000.00 гривень

запердФяяя полф{t, про фрму..нм в виющм Hsrioвmbяoi проФ.мп iнфрмmзщii (зi ]хiвеи): наш MiнicЁpФa фiншсiь yxpaiнx Diд20,09,2017 Jф ?93 (зi зйiяеи)i Нм МiнiФрФ.

7. M.Tr бюдюоЕ прrрдяп , пь!пш.iня дiд!ц rфмш.ьmr ф!д!дц !д rфм.лсьmrо поDяrR. цý!rд!$д!д дддsЁцддс цsцiщдщд !!rt!дП д! ддДд!!!! !фщ!! ц!щt gЩЦД! бЛ.ФvО'ОЮ

@
8. Завддння

на
N з/п

реаryвання

посиленнямобскгах обскгах тан:L,lежного на вФкливих icTa, сфери,комчнальноlта забезпечення сиryачii благоус,троюбезпеки монiторинryпiдвишення громадського порядкугромадськоiрiвня
дrя швидкоговiдповiдногомiсг4таякостl службами, безпекузабезпечуютьнязапобiган злоч iнфрмачiТ,лостовiрностi отиманоТпiдвищенняинностi, оперативностl,руху,дорожного

Ns з/п Завдання

полi MicTalllcтb маиння сl{ситемитаI

l якi



9. Напрямки використання бюджетних коштiв:

l0. Перелiк регiональншх цiльових програм, якi внконуються у складi бюджетноТ програми

1 l. Результативнi показни ки бюдясетноТ програми

JYp з/п Напрялrки вliкористання бюджетних коштiв Загальннй фонд Спецiдльниfi фонд Усього

l 2 3 4 6

Утримання, розширення та розбудова сист€ми вiдеоспостЕреження та вiдеоаналiтики

1.1

Побуловц сгворення, впроваФкення та модернiзацiя системи вiдеоспостереження та
вiдеоанмiтики, у mму числi системи оповiщення (придбання вiдеокамер,
комплекгуочих до них, серверною обладнання, програмного забезпечення, його
нмаштування, послуги з монгажу вiдеокамер, прокJIадання оtпико-волоконних
мереж та виготовлення проскгно-кошториснот докумеrrrацiт для ix впроваддення)
(одержувач коштiв КП "Мiськавтодор - 1)

320 000,00 30 000,00 350 000,00

|.2
Утримання та тtхнiчне обс.гryговування сиситеми вiдеоспостсреження 1а

вiдеоаналiтики (одержувач коштiв Кп "мiськавmлор - l)
у тому числi : Заходи у сфрi iнформатизацii (Нацiональноi сист€ми iнформатизачiТ)

з50 000,00

l2l ,144.40

0,00

0,00

350 000,00

|2| 744,40

670 000,00 30 000.00 700 000.00

Назва регiональноТ цiльовоТ програмl| та пiдпрогрдми Загальний фонл Спечiальниfi фонд Разом

l 5 4 5

Програма "Нiкополь-прозоре MicTo" на 20l9-2022 роки 620 000,00 з0 000,00 650 000,00

MicbKa програма кПартиципаюрне бюлжетування (бюшксг участi) у м. Нiкополь на 20l 6-2020 роки> 50 000,00 0,00 50 000,00

Усього 670 000.00 30 000.00

М з/п Покдзники Одиншця вимiру !жерело iнформачiТ Загальний фонд Спецiальншf, фонл Усього

l 1 3 4 5 7 1

l Утримання, розшшрення та розбулова сllстеми вiдеоспостереження та
вiдеоаналiтики

Побулова, створення! впроваджен ня та молернirачiя системи
вiдеоспостереження та вiдеоаналiтики, у тому числi системи оповirцення
(придбання вiдеокамер, комплектуючих ло них! серверного обладнан ня,
програмного забезпечення, його налаштування, послуги 1 монтажу вiлеокамер,
прокладання оптико-волоконних мереж та вliготов.,lення проекl.по-
кошторисноi докумен,rачiТ лля Тх впровадження) (олержувач кошlтiв КП
"Мiськавтолор - l )

заmраm

l

1.1



22 3звiтнiсть вiддiлу НС та ЦЗНодКiлькiсгь обладнання (вiдеокамери, програмне забезпечення, посJryги з

що прилбати

25522звiтнiсть вiддilry НС та ЦЗНодкiлькiсть обладнання (вiлеокамери, програмне забезпсчення, послуги з

пiдключення), що заплановано придбати

l4 000,00l 0 000,00l4 545,45розрaцунковагрн.сереrtня BapTicTb закупiвлi обладнан ня (вiдеокамери, програм не

послуги з пiдключення)

забезпечення,

200l00l00х/о
пшюма вага обладнання (вiдеокамери, програмне забезпечснн,l, послуги з

пiдколючення), що потрiбно куп}t1,1,1 до облаJlнання (вiдеокамери, програмне

забезпечення, посJryги з пiдколючення), що заплановано придбати

утрпмання тl техпiчне обслуговуванпя сиситемш вiдеоспостереженпя та

вцеоаналiтикш (олерясувач коштiв КП "МiськавтоДоР - l), у тому чl,сJIi

у сферi iнформатизацiТ
1.2

l05l05 0звiтнiсть вiддiлу НС та ЦЗНодКiлькiстЬ обладнаннЯ (вiдеокамери, програмне забсзпечення), що потрiбно

профкпу
l050l05звiтнiсть вiддiлу НС та ЦЗНодкiлькiсть обладнання (вiлеокамери, програмне забезпечення), що заплановано

обслуговувати

277 

"l8
0,00277,78розрчrхунковагрн/мiс за l ол.серсдня BapTicTb обслугоsування обладнання (вiдеокамери, прогрzlмне забсзпечення,

у тому числi : заходи у сферi iнформатизачii )

l000l00х/о llпиюма вага обЛаднаннЯ (вiлеокамери, програмне забезпечення), що поцiбно

обслуговувати до обладнання (вiлеокамери, програмне забезпечення), шо

заплановано обслуговувати

Il

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетн их коштi в/заступн и к Kepi вн и ка установи
ПоГоДЖЕНо:
Назва органу: Управлiння економiки, фiнансiв та мiського

органу /

фiнансового

с,8
ольськоi MicbKoT рали
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