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]ЛТВЕРДЖЕНО
llаказ / розпорядчий документ
Упоавлiння благочстDою, iнфпастпчкгчDп та комчнального
господа пства lf iкопольськот MicbkoT оадп
{х.*Еryцri. 

'шxm рфя,о }охпl rкGфФry)

цаказ Bb/€.//.oa/D м ./6€

пАсlIорт
бюд;кетпоТ програми мiсцевого бюдэкету на 2020 piк

t. l200000 }'п B.l lIl ня
(lT,IKBK

2. l2l0000 Управ.пiння

та ко ьного гос НiкопольськоТ MicbKoT
(найvеп вilня головноrc розпорщниха)

irlфраструкrчр]l та к()пtчllального гос подарстRа Н iкопольськоТ MicbKoТ

26lJ67l9
за

радп 26 l367 l 9(юlквк мБ) (найvеюъdня бiдпо!iдлькоФ БиконФщ)
(код за еДРПОУ)

J.l2t60l7 60I7 0620 ]ншlа дiяльп пов'яlапа f uiсю об'скгiв ьного 04207 l 00000(lпквк мБ) (ктпквк мБ) (наймен}ъеня бюдФноi програrlи)

4. обся г бюдiкетн l| х приlначень/бюltжетп ш х аси г]lуваllь - l 326 483.00 грн. v томУ числi lагального фокду- I 326 483.00 грн. та спецiального фонлу -
(код бюджету)

aJa грн.5. Пйстави для вrlконання бюл;кетноТ програми: Консгиryчiя Украiни, Бюджетний Кодекс У краiни; Закон Украlни "Про MicueBe самоврядування в YKpaiHi''. Наказ MiHicTepcTM фiнансiв УкраТни вiд 20-09,20 I 7 Ле 793 (зiзмiнами); Наказ MiHicTepTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 20l4 м 836 "По деякi питання запровадження проФамно - цlльовогО методу складання та виконання мiсцевих бюджgгiв'' (зi змiнами ); Рiшення НiкопольськоiMicbкoi радИ вiд 20, l 2_20 l 9 року Nл 62-57lVll "Про затверлХ<ення Програми розвитку благоустрою та нфраструкryри м. Нiкополь на 2020 -2022 роки"(зi змiнам и ), Рiшен ня Hi копольськоi MicbKoТ рам вiл20.1220l9 Лl'g 70_s7lvll "Про бюджет MicTa Нiкополя на 2020 рiк"(зi змiнами); Рiшення виконавчого ком iTery Нiкопольськоi м icbKoi рали Лл 322 вiд l3.05.2020 рку "Пр внесення змiн до бюджgгних призначень по головному розпорядникубюджетних коштiв - управлiння благоустрою, iнфраструкryри та комунального господарства Нiкопольськоi Micbkoi ради"
lla

7. Мета бюдяiетноi llрограDi]r - Jдб€lпечсння tтDlrлrання в нале:кнолrч cTaHi обскriв;ltшт,tово-комчнального господаDства

N з/п
l

8.

9. Напрялrки впкористання бюд;кетнпх коштiв:

М з/п Завдання

l ня збсрження обскгiв комунальноi власностi

Л! r/п Напрямки в]rкористання бюдтсетнпх коштiв Загальний фонд Спечiальний фонд Усього

5
l Охорна комун.цьного майна (КП "ЮКТl'НМР) 76l 666,40 0,00 761 666,40

2
Послуги з обслуговування систем
власностi (КП "МЖП" НМР)

вtдео спосте;lеження та сигналiзацii, якi встановленi на об'скгах комунальноi
27 799,1б 0,00

3 Встановлення oxopoнHoi системи сигнмiзацii на об'сктах комунальноi власностi (олержувач коштiв КП МЖТI) | 50 000,00 0,00 l 50 000,00

4 Пос,туги з виготовлення технiчних паспортiв нежитлових обскгiв нерухомого майна (олержувач кп мжтI) |6 446,46 0,00 |6 446,46
з надання виписки про пiлтверлх<ення

паспорту нежитлових обскгi в нерухомого
ресстрацii права власностi без виготовлення технiчного

(олержувач коштiв КП МЖТI)комунаJьного майна 2 087,98 0,00 2 087,98

l
3 4

27 799,1б

5



t0. IIcpc:riK pel itlltальнrrх цi.llboBlrx проI,рамl якi вшконуються у складi бюджетноi програми

6 пото,tнlrй ремонт нежитлових tlб скriв комунальноi власностi 269 000,00 0,00 269 000,00
7 l{I Ilоточ нпll l аидатки судового(сплата за няподан позовн их]бору заяв коштlв кп) (олержувач мжтl) 4 204,00 0,00 4 204,00
8 [Iриlбання пожежних гiлрантiв (олержувач коштiв Кп нвувкг) 95 279,о0 0,00 95 279,00

Ilай менування MicueBoi'/ регiонал bHoi проФами Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
l

2 J 4
на 2о20-2022 l з26 l

1 32б

JYc з/п показники Олпнltчя впмiру ffжере,rо iнфорлrаuiТ Загальнпй фонд Спецiальний фонд Усього

бl illa

якl кп 0 l8
об'€ якl

l-{MP l8 0 I

ll l 0

I планПитоlttа якl х
2

Послуги ] обслуговування систем вiдео спостер€ження та сигналiзачii, якi всташовленi на об'скl.ах,]vlжTl,,HMbHol 27 799,1б 0,00 27 799,1б

кiлькiсть "мжтI"

них системКiл та кп"
5

ня тасистеми
559.

питома вага охоронних систем вiдео спостереження та сигналiзацii, якi планусться обслуговувати до необхiдноI
кiлькостi о/о х l00 0 l00

3
Встановлення охоронноТ
мжтl)

сrlстемИ сигналiзацii па об'сктаХ комунальноi B,racHocTi (олержувач коштiв КП
l50 000,00 0,00 l50 000.00

кiлькiсть обсктiв власностt, що Hoi сигналiзацiiвстановлення кп "мжтI, нмр 5 0 5

кiлькiсть обскгiв власностi, на яких встановлення сигнмlзацll од, кп,мжтl. нмр 5 0 5

з встановлення сигналlзацll
30 0 30

обскгiв комунальноi власностi,
встанощIення сигналiзацii

вагаПитома на я ких встановленняпланусться си гнaIл зацiхoxopoHHoI до тих,
о/о х l00 0 l00

1
виготов.лення техн lчПослчги лови хпежитпаспортlв обсктiв нерухомого маппа кпч(олержува

l б .146,.lб 0,00 lб 446,4б

I l. Результатшвнi показники бюдяtетноi

t з26 ля1 пп 0.00 l 32б 483.00

l
3 4 5

761 666.4о 0-по 7бl ббб.40

од |я

ол

DозDахчнкова l l5 бlякосmi

l00 0 |00

од 5 0 5

ол 5 l

Dозпахчн кояа 5 559 яз

од.

заmрап



Кiлькiсть об'скгiв нежитлового фонлу (булинкiв), що потребують виготовлення технiчних паспортiв од, кп "мжтl, нмр 9 0 9
проdукmу
Кiлькiсть об'сктiв нежитлового фонлу (будинкiв), щодо яких планусться виготовлення технiчних паспортiв од. кп "мжтl" нмр 9 0 9
ефекmчвносmi

Серелня BapTicTb виготовлення одного технiчного паспорry грн розрахункова l 827,38 0 l 827,з8

Питома вага технiчних паспортiв, якi планусться виготовити до технiчних паспортiв, якi потрiбно виготовити о/о х l00 0 l00

5
Послуги ] надання виппски про пiдтверажеtlня ресстрацii права власностi без виготов.пення технiчного
паспорту l|сж]lтловllх обскriв шеруIоirrого коDrупrUIьного [tайна (олержувач коштiв КП МЖТI) 2 087,98 0,00 2 087,98

заmраm

Кiлькiсть об'€ктiв, на якi потрiбно надати виписку про пiлтверлження peccTpauii права власностi без
виготовлення технiчного паспорry од. кп "мжтI" нмр J 0 з

проdукmу

Кiлькiсть об'скгiв, на якi заплановано надати виписку пр пiдтверлження рессграчii права власностi без
виготовлення техн iчного паспорry од. кII "MKTI" нмр J 0 J

ефекпчвносmi
Серлня BapTicTb послуги з надання виписк}1 грн розрахун кова 695,99 0 695,99

Питома вага кiлькостi об'€кгiв, на якi заллановано надати виписку про пiлтверлження ресстрацii права
власностi без виготовлення технiчного паспорry до необхiдноi кiлькостi

о/о х l00 0 l00

6 Поточншй ремонт пе?кl|тловнх об cKTiB коrrунальноi власностi (Трубникiв 40, I.CipKa 2б, Гагарiна 85а) 269 о00,00 0,00 269 000.00

заlllрапl

Кiлькiсть нежитлових об сtсгiв KoMyHajbHoI B"qacHocTi, якi потребують поточного DeMoHly од звlтнIсть чстанови j 0 J
проdукmу
Кiлькiсть нежитловt{х об скгiдцомуttа_пьноt B_racHocTi, якi заплановано до поточного peMoHTv од звiтнiсть установи J 0 3
ефекmчвносmi
Серлня MpTicTb поточного ремонry l нежитлового об скц/ комунiцьноi власностi гDн. розрахункова 89 666.67 0 89
якосml
Питома вага нежитлових об скгiв комунальноi власностi, якi заплановано до поточного ремонry до необхiдноi
кiлькостi

о/о х l00 0 l00

Iншi поточнi видатки (сплата судового tбору ]а подання по]овших ]аяв) (одержувач коштiв КП МЖТl) .l 204.00 0,00 4 204,00

запlраm

кiлькiсть позовних заяв вiд КП МЖТI, шо необхiдно подати до суду од кп,мжтI" нмр 2 0 2
проdукmу

од кп "мжтl" нмр 2 0 z
ефекmuвносmi
середня Bipтicтb судового зfuру за подання l позовноi заяви гD н, DохDахчнкова 2 l02.00 0 2 l02,00
якосmi

% х l00 0 l00

8 Придбання по2.(ея(них гирантiв (одержувач коштiв кП нВУВкг) 95 279,00 0,00 95 279,00

заmраm

кiлькiсть пожежних гiдрантiв, що необхiдно придбати од кп нвувкг 2l 0 2l
проdукmу

|якосmi

|якосmi

|кiлькiсть позовних заяв вtд КП МЖТl, шо заплановано подати до суду

|п"rо"ч вага позовних заяв вiд КП МЖТI, u_rо заплановано подати до суду до необхiдноI кiлькостi
I



кiлькiсть пожежних гiдрантiв, що запланов:tно придбати од I кп нвувкг 2l 0 2l
ефекmuвносmi
сеDедня BipтicTb l пожежного гiдранту грн, DoxDaxvH кова 4 537,10 0 4 537,1 0
якосmi

Питома вага пожежних гlлрантiв, що заплановано ло прилбати до необхiдноi кiлькостi о/о х l00 0 l00

(пiдпис)

KepiBH rr к установи головного розпорядника
бюдrriетн llx коштiв/заступ ни к KepiBH и ка уста llови
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