
злтвЕрд)lФно
Н.кsз МitiФaрФ.r фiпriсi. Укрrilп
26 сGрпi. 2014 року М t36
(у рслццiТ irKвy МiпiФGрсD. фiпrвсii yKp.IEr tiд 29 rрулrr 20tt року М l20))

ЗДТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчшй документ

господапства НiкопольськоI мiськоI Dдди
{rlrщiмффiо м.IircЕю@)

.l^кп в, 0)-/,l./O/' м alA
IIАспорт

бюдясетшоТ програмш мiсцевого бюджету пд 2019 piк

l. l200000 Уппавлiппя благочстрою. iнфрастрчкгтри та комчнальшого господаоства Нiкопольськотмiськоiпадп
(КПКВК МБ) (наймен}ъшня mловноФ розпоршика)

(l(гlKBK мБ) (ндймецъшш бюпФоi прогрши)

4. Обсяг бюджетних прпrначень/бюджетншх аснгнувань -
5. Пiдстави для виконання бюлясетноi програми: Констиryчiя

змiнами); Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 20l4
MicbKoi ради ьiд22,|2.2О|6 року J{Ъ 55-1 S/VII "Пр затверлlкення

55-43/VII "Про бюлжет MicTa на 20l9 рiк"(зi змiнами),

l 324 630.24 грн. у тому числi загдльного фонду- l 324 б30.24 грн. та спечiального фонлу - 0Д грп.

Украiни; БюджетниЙ Кодекс Украiни; Закон УкраТни "Про MicueBe самоврядування в YKpaiHi"; Наказ MiHicTepTBa фiнансiв Украiни вiд 20,09,20l7 Nч 793 (зi

Ns 836 "По деякi питання запрвадження прграмно - цiльового методу скла,дання та виконання мiсцевих бюджgгiв" (зi змiнами), Рiшення Нiкопольськоi

Програми розвитку житлово-комун(мьного господарства м.Нiкополь на 20l 7-20l9 ркп " (зi змiнами), Рiшення Нiкопольськоi MicbKo'i рали вiд l4,12 20l8 Nр

NУп
cTaHil

7. Мета бюдrсетноi програмн - Забе]печення чтDимання в належномч cтaнi об€ктiв житлово-комvнального господаDФва

Ns з/п
Завдання

забезпечення збережен ня обсктi в комунальноI власностil

9. Напрямкrr вшкористапня бюдrсетппх коштiв:

УсьогоСпецiальний фошдЗагальнпй фонд
J\! l/п Напрямкн вllкорпстання бюдrкетних коштiв

l 408 930,240,00408 930.24
I комун(цьного майна (КП "МЖТI' НМР)

50 000,000,0050 000.00Послуги ] обслуговування систем вiдео спостереження та сигналiзацii, якi встановленi на об'скгах комунальноi

власностi (КП'МЖТl" НМР)2
65з65з

Поточ н и й
40 000.000,0040 000.00Встановлення oxopoнHoi системи сигналiзацii за адресою: вул,Патрiотiв Украiни l44б, вул,Першотравнева 26

(олержувач коштiв КП МЖТl)4

75 000.000.0075 000.00
Послуги ] виготовлення технiчних паспортiв нежитлових обскгiв нерухомого майна (олерlкувач кп мжтI)

5



l 5 000,00l 5 000,00 0,00
6

з надання виписки про пiдтвердження реестрацii права власностi без виговлення технiчного паспорry

нежитлових обскгiв нерухомого комунального майна кп мжтI)
50 000,0050 000,00 0,00

7
занежитлових iщень вул,прим адресамиз до електроустановокелектричних мерокПосlryги при€днання

кпкоштiв "мжтl")24тазг (отримувачпр.Б.Мозолевського,
32 400,000,0032 400,00

8

зажитловiнежитловихможливiсть упримlщеньтехнiчного переведення вбудованихвисновку проОгримання
юIкоштlв "мжтг,)8з/2J вул,Княжаl03,Некрасова l_Б, вул.Княжаадресами:

l0. Перелiк регiональншх цiльовпх якi виконуються у складi бюджетноТ програми

УсьогоСпецiальний фондЗагальний фонд

54Jl
1 з24lна 20l

ll. показнl|кп бюдхсеrноI прграмп:
УсьогоЗагальний фонд Спецiальний фондОдиниця вимiру Джерело rнформачii

Ns з/п показники

754j

04кп
об'екгi

4"мжтI"
якi

l00%якiякl

, послуги з обслуговувапня систем вiдео спосгереясення та сигналiзацi]i, якi BcTaHoKlreHi на об'сктдх

власвостl

l0
си

0l0кпякi

05

% х
якl

ПоточниЙ ремонт обсктiв комунальноi власностi ( вул.Поштова, 9; вул.Електрометалургiв 2l6;

вул.ЕлекгрЪrеталургiв 34д, Електрометалургiв 21, Електрометалургiв 58а, нежитловях примiщепь)3

0 99звiтнiсть кп Мжтlод,Кiлькiсть обскгiв комунальноl власностi, що

0 99звiтнiсть КП МЖТIодКiлькiсть обсктiв комунальноi власностi, що

072 58ва
одного обскта

l000l00х%питома вага обскгiв комунальноi власностi, якi планусться вiлремонryвати до питомоi ваги

власностl, якl ремонry

обсктiв

1 з24 бзо-24 о_00

назва регiональноi цiльовоi програми та пlдпрограми

000
l з2а бз0_24 о_Oо 1 12д бзо_24

7
l

I

?пmпаm 4

ол 0 4

ойоуmuаносmi
mH mfnaxvHKoBa 280 09 0 7яо о9

х l00

нмр)

ппоt)vкmv
оп l0

ефекmuвноспi
гDн. DозDахчнкова 5 000 00

l00 0 l00

проdvкmу

п)н 72 588,89



4
встанов.лення охорошпоi системи сигналiзацii ]а адресою:

2б (олержувяч коштiв КП МЖТI)
вул.Патрiотiв УкраIнп 144б,

вул.Першотравнева

21 0звiтнiсть кп Мжтlсигналlзацllвстановленнящообскгiв

2а 0звiтнiсть кП МжТIна яких плануеться встановлення сигналlзацllобскгiв

2020 0
з встановлення сигналlзацll

l000l00х%питома вага обекгiв комунальноi власностi, на яких планусться встановлення oxopoHHoi сигналiзацiх до тих,

потребlтоть вgгановлення сигналiзацii

5
ПослугИ з вигото&JIеннЯ техпiчниХ паспортiв неяtитловпх обскгiв нерухомого майна (олержувач кп

38038звiтнiсть кП МЖТIод,виготоыIення технiчних паспоргiвоб'скгiв житлового що

0 з8з8звiтнiсть кП МЖТIод.виготовлення технlчнихщодо якихкiлькiсть об'ектi в житлового

0 ll
виготовлення одного технiчного

0 l00l00хо/о

питома вага технiчних паспоргiв, якi планусгься виютовити до технiчних паспортiв, якi потрiбно виготовити

з надапня вип.лски про пiдтверлlкешня ресстряuil прпва в.паспоgгi без виговлення техпiчноrо
кп мжтцмдйнашежитловпх обскгiв6

0 250250звiтнiсть кП МЖТIод,кiлькiсть об'скгiв, на якi пmрiбно надати виписку про пiдтвердження peccтpauii права власностi без

виготовлення техн !чного паспорry

0 5050звiтнiсть кп Мжтlод.кiлькiсть об'скгiв, на якi заплановано надати виписку про пiдтвердження peccTpauii права власносгi без

виготовлення технlчного паспорту

0
послуги з надання виписки

20020хо/о

мга кiлькостi булинкiв, якi планусгься вiлрмонryмти до кiлькостi булинкiв, якi потребують ремонry

7
Послуги з присдндпllя до еJrектричншх мерех( елекtроустановок нежптлових

Б.Мозолевського, 13Г та пр. Трубпикiв,24
примiщешь ]а ддресами: вул.

коштiв КП "МЖТI")

201звiтнiсть кп Мжтlод.кiлькlсть об'сrгiв, якi потребують при€днання до елекгричних мереж електроустановок

а1 0звiтнiсть кп Мжтlод.кiлькiсть об'скгiв, якi запланованi на при€днання до елекгричних мер€ж елекгроустановок

0 2525коваl об'сrгая tlослчги

0 l00l00хуопитома вага кiлькостi об'скгiв, на яких планусться присднаннядо електричних мереж до необхiдноi кiлькостi

об'с к,riв

од,

од.

гDн DозDахчнкова

грн DозDахункова

грн DозDахункова з00,00 300.00

грн



Отримання технiчного висновку про мож,rrrвiсть переведення вбудованих нея(птлових пРrrмiщенЬ У
lкнтловi за адресамш: вул.Некрасова 3l-Б, вул.Кпяrса l03, вул.Княжа 83/2 (отримувач КОШТiВ КП
"мжтl")
заmраm

звiтнiсть КП M)I(TI J 0 jод.
Кiлькiсть примiщень , якi пmрбують отримання технiчного висновку про моlкливiсть переведення вбудомних
неж}fiловою примiщень у житловi

профкmу

од. звiтнiсть кП МжТI 3 0 3кiлькiсrь примiщень , якi заплановано до отримання технiчного висновку про можливiсть переведення

вбулованих неr(итлового примiщень у lкитловi

ефекmuвносmi
l 0800,00 0 l 0800,00грн / розрахунковаСередня BapTicTb отримання l технiчного висновку

якосmi

х l00 0 l00о/о

Питома вага кклькосri примiщень, якi заплановано до отримання технiчного висновку пр можливiсть
переведеннявбудованих нех(итловогопримiщеньужитловiдотихякiпотрбуютьотнманнятехнiчного
висновку про мохtливiсть переведення вбудованих нежитлового примiщень у ltситловi

(пйпис)

Керiвник ycтaHoBl| головного розпорядника
бюджетнlлх коштiв/заступllпк керiвника установи

Управ.lliнпя економiкп, фiнапсiв тд мiського бюдltету НiкопольськоТ MicbKo[ рали

Керiвшпк органу /
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В,О, Зiнченко

О.М. Давидко


