
ЗЛТВЕРДЖЕНО
Нака1 MiEiФcpcтBr фiвrхсiв }'кр&Тsп
26 серпffя 20l4 року,}Г, t36
(у рqакцi[s!к{tу MiHicTcpcTBa фiнансiв Украiня вiд 29 грудffя 20lб poкyJii l209)

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Ilаказ / розпорядчий документ
уп Da влiн ня благочстоою. i нфDастrrчкгчои та комчнального
господаDства нiкопольськоТ MicbKoi Dади
(Е&фш.,шDщffiфaщ)

uакаl dд16./о. l4hе /{g
плспорт

бюджетноТ програми мiсцевого бюлжету на 2020 piK

i. 1200000 у iння бл

2. l2l0000 Управлiння

(!аitменування головноrо розпорrднйка)

та ного НiкопольськоТ MicbKoT 2бtзб7l9
за

благоустрою, i нфраструкгур]| та комунал ьного господарства Нiкопольськоi MicbKoT ради 26lзб7l9
(кпквк мБ) (найменування вiлповiлшьного виконавш) (код за еДРПОУ)

04207l00000з. l2l8230 8230 0з80 Iншi заходи та безпеки
(кпквк мБ) (кпIквк мБ) (наймевування бюлжФноi програми) (код бюмеry)

4. Обсяг бюджетппх ппltзначеllь - 777 000.00 у тому чlrслi загального фонду- 777 000.00 та спецiального фонлу - 0.00 rр]l вепь

5. пиФш для о,Фпlннi бшýпоl проrвми: КонФЕrrцjя Ухрл]ни; Бtодспий Кодеrc yxp{iн,j ЗФи Ухраiнп 'Пр мiсще самоврrдs. ш. yxpдili'i ПФfiоs. КМУ,iдз1.08,199Е16lз52 прошйрщtЕi ПФфнял про фрхуФвя Е .пюн.ци Нацiомlвоi протФи iнфрмfrизацil (зi змiммх)i Нш MilicEpф. фiщсi! Ухрлiнп вiд 20,09.2017,lФ 79з (зirмiнамл); н.хs мiffiftрспа
Фiн.псiв УхрдiПl 25 фрпш 20 ! 4 Л9 8Зб 'По дсякi пmнш шро..лкнш проФ!мно - цjлю.оrc хфду сшrд!янr D ,{юинш мiс,].вях бюдGri!' (зi змiя.миI Рiш.ни нiюфл*ыоi цiсьюl р.ди

Нiюmм н,2020 piK'li 
',iншr), я ких

7. МФr бюд*пог пр.rр.мх _ Цjд!д,!д!ддд д!дд8 ддsц!дýдцдI бвп.кх тоом.шь*оm по.шш. цД!!дg!ддs нФ*воrc ц!дЕq!ддц sщLцЦд! щдд!_цд! s&цц цirц, g]фщц бл.fочФ.ою
ц цsцtД!дЕдd !Фщц д9ýдд!дд! !!!д!Е! дд!@Ёд9rs !уц! дцфЦщд Фочпхiфтi. лi,впщ.пцr оп...т!вноФi. дЕsr! !! д9Фадiдд!Ф iдФддщдL ото,"...т uvмrв". дд rrезпсччЙi
бфпсN мiФ.мя Birno.inнoro шопtrшfо Dфп..пл.
8.

Ns з/п Завдання
l

9. Напрямки вllкористання бюджетних коштiв:

ol

N з/п Hol полlтики
пiдвищення рiвня громадськот безпеки та громадського порядку, забезпечення нlллежного монiюринt

безпеки дорожного руху. запобiгання злочинностi. пiдвищення оперативностi, якостi та достовiрностi
ry сиryаuiТ на в:D|спивих обскта.\ MicTa, обскгах благоустрою та комунальноТ сфсри, посилення
iнформачii, о,гриманоi слlиtбами, якi забезпечують безпеку MicTa, дrя вiдповiдного швидкого

реаryвання

Nq з/п Напрямки використання бюджетних коштiв 3агальший фонд Сlrечiальпий фошл Усього

l 7 J 4

I Утримання, розширення та розбулова системи вiлеоспостерження та вiдеоанмiтики

,

l



1.1

IIобулова. створенllя. вtIровадження та молернiзачiя системи вiлеоспостереження та
вiдеоаналiтики, у тоrt!),чttслi сtлстеми оповiutення (придбання вiдеокамер,
комплекryючих до H}lx, серверttого обладнання, проФамного забезпечення, його
налашryваllня, послуги з монтажу вiдеокамер, прокладання оптико-волоконних
мереж та виготовлення проектно-кошюрисноi документацiТ дгrя ii впровалrкення)
(олержувач коштiв КП "Мiськавтодор - l)

з27 000,00 0,00 327 000,00

1.2
Утримання та технiчне обслуговування сиситеми вiдеоспостереження та
вiдеоаналiтики (одержувач коштiв КП "Мiськавтолор - l)
у юму числi : ?ц9ди у сферi iнформатизачiI (Нацiональноi системи iнформатизацiТ)

450 000,00

220 000,00

0,00

0,00

450 000,00

220 000,00
777 000.00 0.00 777 000,00

l0. Перслiк регiональних цiльових програм, якi вltконl,ються 1,склалi бюд:кетноТ програми

l l. Рсзч.пьт,аr,llвнi показнrtки бюлжеr,ttоТ програ]uи:

Найменування мiсцевоi7 реriональноТ програми Загальний фонл Спечiальний фонд Разом

l 2 J 4

Програма "Нiкополь-прозоре MicTo" на 20l9-2022 роки 777 000,00 0,00 777 000,00

Усього 777 000.00 0,00 777

ЛЪ з/п показникп Олшнlruя випtiрч tTicpe.llo iнфорrrаrtii Загальний фонд Усього

l 2 3 4 5 6 7

l
YTptrMaH ня, розш п рен ня та роrбулова систе[rи вiдеоспостережен l|я та
вiдеоаналiтики 777 000,00 0,00 777 000.00

1.1

Побулова, створеltня, впровадження та модернiзацiя системи
вiдеоспостерсження та вiдеоаналiтики, у тоDlу чlлслi сlлстеми оповiщення
(придбання вiдеокамер, комплеюуючпх до ншх, серверпого обладнання,
програмного забезпечення, його налаштування, послуги з монтажу вiдеокамер,
п ро|{,тадання оптltко-волокон н их мереrк та аи гото&Ilен шя проекгно-
кошторисноТ докулlентацiТдля iх впровадження) (олержувач коштiв КП
"Мiськавтодор - l)

327 000,00 0,00 327 000,00

fаmраm

Кiлькiсть обладнання (вiлеокамери, програмне забезпечення, ком},гацiйне
обладнання, послуги з пiдключення та прокJlадання мереж), uro потрiбно прилбати
та встановити

од звiтнiсть вiллiлу НС та I-{ЗН lб 0 lб

Кiлькiсть обладнання (вiлеокамери, програмне забсзпечення,ком},гацiйне
обладнання, послуги з пiдключення та прокладання мереж), що заплановано
придбати та встановити

од звiтнiсть вiддiлу НС та ЦЗН lб 0 lб

Спечiальний фоrtл

проdукmу

ефекmuвносmi



poзpil"xyHKoBa 20 437.50 0,00 20 437.50
середня Bapтicтb закупiвлi обладнання (вiлеокамери, програмне

забезпечення,комрачiйне обладнання, послуги з пiдключенняlа прокJIадання

мереж)
якосmi

% х l00 0 l00

питома вага обладнанttя вiдеокамери, програмне забезпечення,кому,гачiйне
обладнання, послуги з пiдключення та прокладання мереж), urо поцiбно купити до
обладнання (вiдеокамери, програмне забезпечення,комутаuiйне обладнання, послуги

з пiдключення та прокладання мереж), що заплановано придбати

150 000.00 0.00 150 000.001.2

Утрипtання та техпiчне обслуговування сисвтеми вiлеоспостереження та
вiдеоаналiтикш (олер:кувач коштiв КП "Мiськавтолор - l), у тому чшслi :

l}ахоли у сферi iнформатизацiТ

заmD{lпl

од звiтнiсть вiддiлу Нс m Цзн l2| 0 |2lКiлькiсть обладнання (вiдеокамери, програмне забсзпечення), що потiбно
обслуговувати

проdу,кmу

од звiтнiсть вiддiлу НС та ЦЗН l2l 0 |2lКiлькiсть обладнання (вiлеокаrчrери, програмне забезпечення), що заплановано

обслуговувати
ефекmчвносtпi

rpH/Mic за l ол. l] розра,хункова з09,92 0,00 309,92середня BapTicTb обслуговування обладнання (вiлеокамери, проФамне забезпечення,

у тому числi : зitходи у сфрi iнформатизацiТ )

/l/якосmi

l00 0 l00

ll
о/о х

питома вага обладнання (вiдеокамери, програмне забезпечення), що потрiбно
обслуговувати до обладнання (вiлеокамери, програмне забезпечення), що
заплановано обслуговувати

Керiвник установи головного розпорядника
б юджетн их ко штiв/заступ н и к Kepi вн и ка уста нови
ПОГОДЖЕIlО:
Назва мiсцевого фiнансового органу: Управлiння економiки, фiнансiв та

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

заступник керiвника мiсцевого фiнансового
органу
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