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плспорт
бюлжетпоi програми мiсцевоrо бюдrкету llr 2019 piK

ко}lч альноl,о l осподrпсIвд НiкопоJIьськоi icbкoT Dади
(кпквк мБ)

2. l2l0000 УпDав.liшllя блirочстDою. iпrьоас,гпчкIчпп т, комчllальllоt,о господаDствд If iKoпoJlbcbKoi MicbKoi Dдлп
(lПКВКМБ) (к.лчсФвнr .цлоызrьхоfu iяrонФщ)

3.12l60!7 0620 lншд дiяльпiсть. пов'язапа з сксплчлтrцiсю об'сктiв lкитлово-комчuдльпоrо господдоства
1кпквк мБ) (кФквк)' (ядпмеяутшя! бющоноi проrr0lи)

4. Обсяг бюджетншt прпзнrчеllь/6юдхФниt дсягнувiнь - LЛiL!ШЦ грн. у тому чпоri з!гмьнФго фо]цу- t !61 330.2a грп. т. спецiмьяого (фfiду _ 0.00 грll.

55-4]/vll "Про бюджет мlсга на 20l9 рiк"(зi змiнами)

6.

Nrп Ilirlb лсржаsIlоi Ilолiтики
] Забезпечення уrримання в належному станi обсtтlв житлово_комунаrльноm господарсгм

7. \rgгi бюfu(grноТ проrря мн - ]аб€lпечення чтоrrliпllя в fiд,lе,ltпомч ctдBi об{ к-тiз лп Iлово-комYнаJtьпого rо(полliDсt ва

lt. ]а
л, 

'п
завданля

t Забезпечення збереження об€кгiв комунальноi власносrl

l 2 J 1 5

] Охорна комувальноm майна (КП "МЖТI" НМР) 408 930.24 0.00 408 9]0.24

2.
Послуги з о6сrryговування систем вiдео спосгере)кення та сигямiзацii, lкi BcTaHoвлe{i fiа обЪrгах Koмyна,lrbнoi
власностi (КП "МЖТI" НМР) 50 000,00 0.00 50 00().0о

з Лоточнлй рсмонт обсrrlв комунмьпоI власностl 550 000.00 0.00 550 000,00
Встаяовленнr oxopoнHoi системи сипrмiзацii т адресою вул Патрioгiв Украiни llИб, вул Першmравнем 26
(одержувач коштiв КП МЖТI) 40 000,00 0,00 .r0 00(),00

5 Ilослуги r виготовлення технiчних паспортiв нсжлглоsих обсктiв нерухомого майна (одержумч КП M)кTI) 75 000,00 0,00 75 000.00

(налч.п!lена юlо,но.о роlпойднхка)

9. IIi||рямttи впкорп(|явня бюлж(1Iпх ко пiв:

l13прямкll впкорис.аЕlrя бюдл-fiних коштiв ]аrшьннй фонд Спецi&rьниft фонд

.l



I]ослуги з надавня виписки лро питвердяrення реесграцii права власностaбез виmвлення технiчяоm паспорry
llежитловrх обскriв нерухомого KoMyHaJlbHom майна (одержувач КП lvoICI) l5 000.00 0о0 I5 000,0о

Послугя з первинноi iнв€нтsризацii liежитлових об€кriв комуна,rьвою майfiа (одержувач коштiв КП M)кTI) 40 000.00 0,00 40 000,0о

ll
ПосJryги з при€днаяня до електричних мерФк елекгроустановок нежитлових лримiцень за адресами: вул
Б,Мозолевського, l]Г та пр, Трубникis,24 (отримумч коu_rгiв КП "МЖТl') 50 000,00 0,00 50 000,00

огримання технiчноm висновку про можливiсть переведенвя вбудомвих неr(итловях примtщень у житловl за
адрссitмл] вул,Некрасова 3l-Б, вул,княжа l0з, вул кяяжа 8]/2 (огримумч KoulTiB кп'мжтI") 32 400,00 0,00 з2 400.00

l 26l J30.21 0,00 l 2бI ]30.24
l0. IIерелiк регiоfiА,rьfillх цi"Iьовllх проrрдм, якi викоfiуються у склrлi бюФ*етпоТ прогрдмп

Harвa р€Iiонапьноl цlльовоi протами та пiдпрограмя ЪmльниЯ фонд Спецiальниfi Фонд

l з ] 5

П!юr!ама rюзвtlтку 2ц!тлово-комунальноm гослодарства м, Нiхополь на 20l7_20l9 роки l 261 330.24 0 00 l 26l з]0.24
l 26I зJо.2,1 0.о0 l 26l зJ0.24

l l. Ре]ультатfiвнi покаlники бюдл-стноТ прогрзми:

лs 
'п

lIока]никп Одиниця вимiру lLкерело iнформацiI Загальний фонд Спецiмьншй фонд

] ] ,l 5 1 1

I ОIорон! комувалыlого мяйп! (КП "llfясTl" НМР)

Кlлькiсть об'схтiв, якj потребують охорони KI] ,мж,I,1, IIмр 4 0 ,1

Кiлькiсть об'сl(тiв,,Ki планусться охороняти KIl"M}U],llMP 0 1

Варгiсть послуг охоронл. гэн /доба 280 09 0 280.09

Питома вага о6'€кriв. якi планусгься охорояяти ло тих. якi потребують охоDони х l0o 0 l00

2
llооrугн } обс,Iуговувrння сястем вiдео споgrере,l(енн, тв сигналi,lgцil. якi вст!новлеfii яs об'arсrеt
комуЕал ьноI вл!сностi (КП "МЖТI" НМР)

Ki]lbKicтb охороняих систем сигнмlзацii, що потрубу. обслуговYваllня кп "MKTI, нмр l0 0 I0

Кiльlrlсть охоронних систем сигналiзацii, якi планусться бслуlовумтн кп "мжтI, нмр l0 0 l0

середня мрriсrь обсJrymвумння за одиllицю сиситеми сигнlиiицlI 5 000.00 i) 5 000 0()

Пfiтома мm охоронfiих сисгем сигнмiзацil. якl залланомно встановитll до тих. якl потоaбно всганоsпти % х t()0 0 l00

J IlоточнхП р€монт об{ктiв комуfiмьпоl в.rясяостi ( вул.Пош,]овs,9; вул,Елеrтрометsлургiв 2l6;
вул.Елекrрометзлургiа 34я, Елеlтромеrrлургiв 2l, Електрометr,rур.iв 58s, хеrкхтловltt прllмiшень)

Кiлькiсrь o6€,ciB комунальноi власностi. що пmребують ремонry ]BiTtlicгb кII МжТI 1 0
,|

Кiлькiсгьоб€кгiв комунальноi власностi. цо планусгься вiдремонryвати 1Birllic,lb кII МжТl ,7
0

,7

Ссредяя ваpтicтb ремонту одноm обскrа 78 571,4з 0 78 571,4з



Пиmма вага об€кгiв KoMyHlUrbHoi власвостi, ,Ki плаяу€ться вiдремонтумти до питомоi мги обскaiв комуямьноl-
власностl. якi пmребують ремонry

у. х l00 0 l00

{
Вст! tlов.,lе ип оrороп tloT сисrем я снгпялitацil ri gдресою: вул.Пrтрiотiв yKprlшx llИ6,
вул.П€рцlотрrвневi 2б (одер,rаsrч KouITiB КП МЖТI)

Кiлькiсть обaктiв KoMyHалbHo'i власностi, шо пmребlrоть встановленнi охоряноi сигяалiзацli звrгlliсть кП М)ЮI 2 0 2

Кiлькiсrь о6aкгiв комуfiаJIьноi BJIacHocTi, на яких лланусться встановлення oxoРoнHoi сигнiullзацli зsiтнlсть кП МЖтI 2 0 2

Середня Bapтicтb послуги з вставовлеяня oxopoнHoi сигнмirачii грIl 20 000,00 0 20 000,00

Пнтома вага обеrгiв комунальноi власносгi, на яких планусться всmяовлення oxopoнHoi сигнаJriзацlч до тих, lцо
потебують встаfi овлення сигналiзацii х l00 0 l00

5
ПослугrT вхготомецшя теrнiчнпI п!спортiв нсх{птловнI об€ктiв яеруtойоm йrf,нa (одерr(уs!ч КП
мжтI)

Кiлькiсть обЪrгiв житлового фнду (будинкiв), цо потрбують виготовлення технiчнях паспоргiв ]Biгllicтb кП МжТI ]8 0 з8

кiлькiсrь о6'€rriв житлового фонду (6удинкiв), шодо яких планусть{я вигmомення техяlчни\ паспоргlв звlтнlсть кП MЖTI ]8 0 ]8

Сер€дня ваpтlcтb виготовлення одяого технiчного паспорту грн ] 973,68 0 l97з,68

питома мm технiчних паспортlв, якi плану€ться виmтовити до техя|чних паспорт|в, якi потрiбно виготовитл х l()() 0 100

6
Послугп ] наlrанfiя випllски про пИтв€рдlкеtlня ре€стрOцiТ права BJlacнocтi бе1 sпmв,,Iепня технiчвого
лrспорту пе).ilrтловшr об€rтiв лерухомоло KoMyHsJ!bнoro мsf,ва (одержувrч КП МЖТD

Кшькlсгь об'екгiв, на якi потрiбно надати виписку про пiдтвердженн, ре€стрцi'i прм власносгi без
вигOтовлення технiчяоm паспорry ]вiгl|iсть кП МжТI 250 0 250

Кiлькiсть б €rгiв, на якi заIrлановапо надати вилиску про пiдтвердження ре€страцli права масносгi без
виготовлення технiчного паспорту

звiт iсть кл Мжтl 50 0 50

Середня варгiсть лослуги з надання ,нпискй фн ]00,00 0 300,00

Питома вага кiлькостiбудинкjв, якi плануеться вiдремонryвати до кiлькостiбудиякiв, якi потребують ремонту % х 20 0 20

1
Пос,rугп r пaрвиl.шl iхвефт!риraцil fiа.(llтловнI обскгiв комунsльного мrlнs (одер,(увrч коштiв КП
M]KTD

Кiлькlсть послуг з лервинно! iяв€ятарiзацii, якi потрiбно надати ]BiI,1icтb кП МжтI l0 0 l0

Кiлькiсть пос,туг з первинноi iнвеятарlзацii, якi заплановано надати 1вll ,cJb кП МжТl l0 0 lo

Серсдня Bapтicтb послуги з первинноI iнrентарIrацii 4000.00 4000,00

х l00 0 l00|Пu.оrам.о кlлькостlтехнlчноlдок)ментацii,що потребують вш г(ловлен н я до ти х . шо запланоsано



8
Ilос]lуги ] при.дlliнвя до сrсtс.рпчнпх м€рgд елскrроустдновок яеrriитловltх прхмiще ь зо rдр€сдмп: вул.
I;.Nlо,}олевськоrо, lJГ rя ор. Трубншкiв, 2d (отрпмувач коштiв КП "МЖТl")

кaлькiсrь об'сrrlв,,kl потребуоть прясднання до електричних мерФк елекrроусгановок ]BiTHicrb кп M)кTI 2 0 1

Кiлькiсть об'€кгiв, якi заплановаяi на приеднання до електричяих мереж електроустаяовок ,л llllсгь кЛ МжI'l 2 0 1

Сер€лня мргiсть послуги присднання l об'€па 25 000,00 0 25 000,00

Пmома мm кiлькостi обЪrгiв, на яких плаЕусrься при€днаннядо елекrричних мсреж до необхiдноl кiлькосгi
об'скгiв уо х l00 0 l00

9
Оrримянвr теIнiчного впсяовку про мФФивiсть перевФrcлЕI вбудоваппI нежятлових прнмiщень у
жптловi з{ rдрёс!мп: вул.Некрsсоsr 3l _Б, вул.Кшiж, 103, вул.Княlirg 8ЗП (отрнмувдч коштiв КП
"мжII")

КiлькiФь примiщень , якi пmр€бують отримання технiqяого висноsку про моr(ливiсrь переведенн, будомнlrх
нежитлового примiurень у,(птловi

]вппtсть KlI Мж'l'l ] 0 ]

Кiлькiсгь примiцень, якi заплановано до отримання технiчного висновку про можливiсгь переведення
вб}лованих нежиIлового приvlшень у житловl

}]BiTlIicтb KI1 МжI I ] 0

Сер€днi мргiсть огримання l технlчяоm висновку г!,, l080o,0o 0 I0800,00

пптома вага kl(лbxocтi лримiщень , якi заплановано до отримання технiчного sисtlовку про можливlсть
псреведення вбудовани)\ нежитлового приvlщень у житловl до I и\як, поrребук|I ь оIримання lе)\нiчноm
висновк}прvо)l(ливlсlьпереведеянявбудовани\ неrкитлового причllлень } )fiиlловl ll х l00 0 l00

Керiвяик устrвовп головного роtпорядппка
бюджетппх коштiв/заступнпк к€рiвникд устдновх
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