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ЗЛТВЕРДЖЕНО
Накдз / розпорядчий документ
УпDавлiння благочстDою. iнфDастDчючои та комчнального
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пАспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюлжету на 2020 piк

l. 1200000 Уп влlння
(кпквк мБ)

та ального НiкопольськоТ MicbKoi 2бl3б719

261367|9

(код за
( найменування головного розпорядника)

благоустрою, iнф та комунального господа рства НiкопольськоТ MicbKoi ради2. l2l0000 Управлiння
(код за еДРПОУ)

(кпквк мБ) (найменування вiдповiдшьного виковавця)

04207l00000
3. l2l8230 8230 0380 Iншi за

(кпквкмБ) (ктIквкмБ) (кФквк)

та безпеки
(найменумння бюджФноi протами)

647 000.00 у тому числi загального фонду- 647 000.00 та спецiальltого фонду - 0.00
(код бюджету)

гривень
{- обсяг бюджетних пDн,tначень -

б. llол llя якllх с

7. Ме. б,омФпоI протр.мr - цц!дщrддr д!цд ЕддцrдýдýаI бвп.ш ц д9щдФц919 д!д!,!,цц ]!g9д.!r.!дцд д!д9rд9дд ц9дi!адд!дсдддцЕц! д!ддддд! фсщ!! ц!gц ф!щцФддJg!sц
!д ц9ц!ддд!д!I !Ф!дц дде!дФдs о.*", -о***. -пооi*й цsrдддgrд, д!дддщ!ддд дд!д!д!дщ!i !ц!Ф ц ддg9в!лддgi iдФ9дд!Фl дДд!ддцrI Фtхб'мП, !$i дЕщ!rtщд!
б.зл.N Hi.Tt.шr вiшовiлпоФ щtшшm.Фпшlur
8.

Лi з/п Завдання

l та ня полiпшення l\llcтa

Л! з/п Ilапрямки використання бюдэlсетнпх коштiв Загальний фонд Спечiальний фонд Усього

l
,, 3 1 5

утримання, розширення та розбулова систЕми вiдеоспосгереження та вlдеоаналlтики

N з/п

ня

та посиленняобскгах обскгахв1DкJIивих MicTa, благоустрою комчнzlльноl сфери,нанзабезпечення zlлежноготабезпеки монiторинry сиryацllпорядку,громадськогорlвняпiдвишення громадськоi
дIя швидкоговlдповlдllогомiстцKocTiя достовта слуrкбами, безпекузабезпечуютьзлочгання пiдвищення iнформачii,lpHocтl о,гриманоТбезпеки запобi инностi, оперативностi,рухудорожного

9. Напрямки використання бюджетних коштiв:

5. пlлс.вп дл. !rrоп.пхя 6,олxmхоI пр.тр.пfl: копФтушя yкpaiнtj БюдGшr' код9rc yxPalниi зrюн Уý.lни "про Micщ* сшоDрrдуФвя в yKpliнi'; ЛФfuоЕ КМУ !iд З 1.0E,l9E lG lЗ52 ПDо

я!.рддсям пФщнвя лро фрUу.ввш ъ вrхоншк н.цjонмь!оi проФ.м, iяфорх@l.цii (зi зuiнши)l нцs MiHiФяcM фяавсi. Ухр.iни siд20,09,20l7Лс 79З (]iзхЪшt); lъм Мi.iftрсва
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Нiюм я. 2020 pix'Gi ]мiншя),
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1.1

Побулова, створення, впроваJхення та молернiзачiя системи вiлеоспостереження та
вiдеоаналiтики, у mму числi системи оповiщення (придбання вiдеокамер,
комплекryючих до них, серверного обладнання, програмного забезпечення, його
нzrлаштування, послуги з монтажу вiлеокамер. прокладання оmико-волоконних
мереж та вигоювлення проектно-кошюрисноi локументацii для ix впровадкення)
(олержувач коштiв КП "Мiськавтолор - l)

254 000,00 0,00 254 000,00

l2 Утримання та технiчне обслуговування сиситеми вiдеоспостереження та
вiдеоанмiтики (олержувач коштiв КП "Мiськавтолор - l)
д тому числi : За.ходи у сферi iнформатизаuiТ (Наrtiональноi сtl!теми iнформатизачii)

393 000,00

220 000,00

0,00

i 0,00

393 000,00

220 000,00 д- 617 000.00 Г о.оо б47 000,00 т
l0. Пере.пiк регiональних цiльових програм, якi виконуються у складi бюджетноТ програми

l l. Резl,льтативнi показпlrки бюдiкетноТ програми

Найменування мiсuевоi7 регiональноТ програмп Загальний фонд Спечiальнrrй фонл Разом

l 2 3 4

Програма "Нiкополь-прозоре мiсю" на 20l9-2022 роки 647 000,00 0,00 647 000,00

Усього 647 000,00 0.00 647

Л! з/п показники Олиничя вимiру [жерело iнформачiТ Загаlrьний фонл Спецiальний фонд Усього

l ) 3 4 5 б 7

l Утримання, розширення та роrбулова системи вiдеоспостереження та
вiдеоаналiтики 647 000,00 0,00 647 000.00

t.t

Побудова, створення, впровадження та молернiзачiя спстеми
вiлеоспостереження та вiдеоаналiтики, у тому числi системи оповiщення
(придбання вiдеокамер, комплектуючпх до них, серверного обладнання,
програмного забезпечення. його налаштування, послугl| з монтажу вiдеокамер.
п рокладання опти ко-волокон ll и х мереж та вп готов!,Iення проекгшо-

кошторисноТдокументацii для iх впровадження) (олержувач коштiв КП
"Мiськавтолор - l )

254 000,00 0,00 254 000.00

заmраm

Кiлькigгь обладнання (вiлеокамери, програмне забезпечення,комутацiйне
обладнання, послуги з пiдключення та прокJIадання мереж), що потрiбно придбати
та встановити

од звiтнiсть вiллiry НС та Ц3Н lз 0 lз

пооdvкmч

кiлькiсть обладнання (вiдеокамери, профамне забсзпечення,ком}тацiйне
обладнання, послуги з пiдключення та прокJIадання мереж), що заплановано
прилбати та встановити

од звiтнiсть вiддiлу НС та ЦЗН lз 0 lз

еdекmuвносmi

l



l9 5з8,460,00l9 538,46розрахунковагрн
середня Bapтicтb закупiвлi обладнання

забезпечення,ком}тацiйне обладнання, послуги з пiдключення та прокJIадання

мереж)

(вiдеокамери, програмне

l000l00х
пиюма вага обладнання вiдеокамери, програмне забезпечення,кому'тацiйне

послуги з пiдключення та прокладання мереж), що потiбно купити до

(вiдеокамери, програмне забезпечення,ком}тацiйне обладнання, послуги

пiдключення та прокладання мереж), що заплановано придбати

393 000,00J9J 000,00
}

0,00
t}'триfrшня та технiчне обс;r1,1 овl,вання сисl|теlltи вiлеоспостер$ення та

вiдеоЙалiтики (олержувач коштiв КП "itliськавтолор - l). у тому чисri :

Заходш у сферi iпформатизацiI
1.2

ll80ll8звiтнiсгь вiддi.гry НС та ЦЗНодКiлькiсть обладнання (вiлеокамери, профамне забезпечен ня), що потрiбно

проdукmу

l l80l l8звiтнiсть вiддiлу НС та ЦЗНодкiлькiсть обладнання (вiдеокамери, програмне забезпечення), що заплановано

2,77,540,00277,54розрalхунковагпЫмiс за r 
ф,

середнЯ BapTicTb обслуговування обладнання (вiлеокамери, програмне забезпечення,

у юму числi : зzlходи у сфрi iнформатизачiТ )

tl
l000l00хпитома вага обладнання (вiлеокамери, програмне забезпечення), що потрiбно

до обладнання (вiлеокамери, програмне забезпечення), що

обс.rryговувати

(пiдпис)

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетн и х коштi в/заступ ни к lсepi вн и ка установи
ПОГОДЖЕНО:
Назва мiсцевого фiнансового органу: Управлiння економiки,

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

заступник керiвника мiсцевого фiнансового
органу

щ

та Mlcbl(ol ради

В.О. Зiнченко

О.М. Давидко
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