
плспорт
бюджетноi програмl| мiсцевого бюд;кету ша 2020 piK

]ДТВЕРДЖЕНО
tlaкr! Minicтepcтrr фiпsнсiв yкprirx
26 ссрпrr 2014 року Л, t]6
(урсдаrцiiнакаtуМiffi.терствафiхансiвУ.рrТнrБЙ 29грудхя20l8рокуЛ!l209)

]АТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий докумевт
Уп]rавлiння благочстDою. iнфрастпчючDш та комчнального
господаDства Н iкопольськоТ мiськоI Dади
(Фlt.Eir. мрф.9 шп. rEJ.ýoФq)

"^*", "ь/3 /о,lоЮ х" /f g

26136,7|9
t. l200000 Уп та нальtlого госllоjlа lliкоп l(ol i}tlcbliol

(sайrtеп,ваня гоповноrc шзпорlдним)
(код за

ьного гос пода рства l I iкопол ьськоi пr iськоi]р4дц 26l367l9
2. l2l0000 Управлiшшя благоус,грою, itl та ко|ltунал

(код за еДРПОУ)
(най!еп,вання вi.lповiдdьноФ виконФця)(кпквк мБ)

3.12t60l7 60l7 пов'язана з цiсю об'скriв яtшт а.пьного 0-1207l
l tttrla

(кпквкмБ} (ктпквкмБ) (най}lен},вання бюджfr Hoi лрограмп)
(код бюджету)

4. Обсяг бюдllсетнllх приlначень/бюджетних аспгнувань - t ]27 279.00 грн. у тому чltслi загального фонду- l 327 279.00 грн. та спецiального фонду - 9Js грн.

5. Пiдставп для вllконання бюджетноi програrrп: Консгиryчiя Укра'[ни; Бюджgгний Кодекс Украiни, Закон Украiни "Про MicueBe самоврядування в YKpaIHi"; Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 20.09,20l7 Nэ 793 (зi

змiнами); Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 20l4 Nc 836 "По деякi питання запровадження програмно - цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв" (зi змiнами); Рiшення Нiкопольськоi

MicbKoi рали вiд 20,12,20l9 року Лл 62-57lVlI "Про затвердження Програми розвитку благоустрою та iнфрасгрукryри м.нiкополь на2О2О-2022 роки''(зi змiнами); Рiшення lliкопольськоi MicbKoi ради вiд 20,12,20t9 Ns 70-

S7IVII "Про бюджет MicTa Нiкополя на 2020 рiк"(зi змiнами); Рiшення виконавчого KoMiTery Нiкопольськоi MicbKoi рали М 322 вiд l 3.05.2020 року ''Про внесення змiн до бюджgгних призначень по головному розпоряднику

бюдrкетних коштiв - управлiння благоустрою, iнфраструктури та комун:цьного господарства Нiкопольськоi MicbKoi рали"

N з/п

l

7. NteTa бюджетноi Itрограми - Забе]печеfiня чтrrимання в нале?кномч cTaшi обсюiв жlrтлово-комvнального господаDства

8. За

9. llапрямкш використанllя бюд;кетннх коштiв:

Ns з/п Завдан ня

l зберження обскгiв KoMуHMbHoi власностi

ЛЪ з/п Напрямки викорпстання бюджетншх коштiв Загальний фонл Спечiальний фопд Усього

3 .1 5
l

Oxopotta комуll&льного майна (K[I "МЖТI" НМР) 76| 666,4о 0,00 76l 666,40
l

2
Послуги з обс.пуговування систем вiлео спостереження та сигналiзацii, якi встановленi на об'скгах комунальноi

власностi (КП "МЖТl" НМР)
2,1 799,|6 0,00 27 799,|6

3 Встановлення oxopoцHoi системи сигналiзацii на об'скгах комунальноi власностi (олержувач коштiв КП МЖТI) l 50 000,00 0,00 I 50 000,00

4 з виготовлення технiчних паспортiв нежитлових обскгiв KepyxoMolo майна (олержувач кп мжтI) 16 446,46 0,00 lб 446,46

5
Послуги з tlадання виписки про пiлтвердження pccTpauil
паспорт) нежитлових обсrгiв нерl,хомого комунального

права власностi без виготовлення технlчного
майна (олержувач коштiв КП МЖТI)

2 087,98 0,00 2 087.98



269 000,000,00269 000,00
6 Поr-очниЙ ремонт нежитлових об cKTiB колlунальвоi власностi

5 000,005 000.00 0,00
7

KIlкоштiвпозовн ихня мжтI)подан (олер>tсувачзаяв)заlIlоточн ида,tкив зборуrшi судового(сплатаIH
95 279,оо0,0095 279,00

lt пожежних гiдрантiв (одерку,вач коштiв кп нвувкг)Прилбаttня l 327l

l0. llepe:riK peгiotta.llbHllx ttiльовlrх програм, якi виконуються у складi бюлжетшоi програми
УсьогоСпечiальний фонлЗагальний фонлнайлtенування мiсцевоi/ регiональвоi програми

4j1
l

l
N{.

l l. Результатltвнi показнlrкll бюд;кетноi llп

Усього'}агальнllir 
фонд Спечiальниil фонлЛжсреJо iнформаuiiОдшнlrця BrrlripyпоказникиЛ! з/п

(,5432
76

l
0l8кtI "мжтl"

якI

l8нмр
кiлькiсть об'

ll l

l000

27 799,1б0,0027 799,1б1 обсJ),говування сшстем вiдео спостереження та сигналiзацiт,
"]\I]KT!" IIнальноl

якi встановленi на об'сктах
2

50KIlня

505кп,мжтI,
х систем якIтаКiл

055таI] системи

l00l00 0хуо8ага охоронних систем вiдео спостереження та сигналiзацii, якi планусгься обсJtуговувати до

кiлькостi

необхiдноi

l50 000,000,00l50 000,00Встанов,rення охоронноi спстеми сигналi]ацii на об'сктах комупальноТ власностi (олержувач коштiв КП

N{}liтI)3

505кп "M)(TI, I-|MPсигналlзацllвласностi, щокiлькiсть обсктiв встановлен ня

505кп "мжтI" l{MP
власностi, на якихкiлькiсть обскгiв сигнаJllзацllвстановлення

30 000.000з0
сигнаJIlзацllз встановлення

l000l00х%питома вага обсктiв комунальноi власностi, на яких планусться встановлення

потребують встановлення си гнал iзацii

oxopoHHoi сигналiзацiх до тих,

lб 446,460,00lб 446,46
1

послуги ! виготовJlеllня технiчпих паспортiв нежитловliх обскгiв нерухомого майна (одержувач KII

мж,гl)

7

0.00 761 666.40

ол l8

ол 0 |8

mH позпахчн кова l l5 бl 0

х l00

од 5

ол

ефекmчвносmi
гDн. позDахчн кова 5 559 83

ол.

ол.

ефекmчвносmi
гDн оозDахчнкова



кiлькiсть об'сктiв нежитлового ли lllo виготовлення технiчних

виготовлення технiчних паспортiвкiлькiсть об'скгi в нежитлового шодо яких

BapTicTb ви готовлення одного технlчного паспорту

якосmI

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

од, кп "мжтI" нмр 9 0 9

од. 9 0 9

грн кова l 827,38 0 l 827,38

% х l00 0 l00

5
llослуглr з llадання вllписк]! про пiдтверлження pcccTpauii права власllостi без виготовлення технiчного

n""nopry не2китлових об€ктiв нерухомого комунального Mal-tнa (одерzкувач коштiв КП MЖTI)

заmраm

кiлькiсть об'сrгiв, ва якi потрiбно надати виписку про пtдтвердження peccTpauir права власностi без

виготовлення технiчного

об'скгiв, на якi запltановано надати виписку про пlдтвердження ре€страцii права власностi без

виготовлення технiчного паспорry

BapTicTb з надання виписки

питома вага кiлькостi об'сктiв, на якi заплановано надати виписку про пIдтвердження рессrрачii права

власностi без виготовлення технiчного до необхiдноi кiлькостi

2 087,98 0,00 2 087,98

од, кп,мжтI" нмр 3 0 J

од, кп "мжтl, нмр 3 0 J

грн кова 695,99 0 695,99

% х l00 0 l00

6 Ilоточниil ремонт нежитЛових об скriв KoltyнaJlbHoT BLlacHocTi (Трубшикiв -l0, t,CipKa 26, Гагарiна 85а)

якlKTlB

якl

269 000.00 0,00 269 о00,00

од звiтнiсть установи 3 0 з

J 0 J

DозDахчн кова 89 666,67 89 666.67

питома вага нежитлових об скгiв комунальноt власностi, якi заплановано до поточного ремонry до необхiдноI

кiлькостi
% х l00 0 l00

7 Iншi поточнi видатки (сп,rата судового збору rа подання позовншх заяв) (олержувач коштiв КП МЖТI)

к iл ь KicTb позовних заяв вiд КП МЖТl, цо необхiдно подати до суду

кiлькiсть позовних заяв вiд КП МЖТI, цо заплановано подати до суду

l позовноlвого

питома вага позовних заяв вrд Кп МжтI, uro заплановано подати до суду до необхiдноr кiлькостi

5 000,00 0,00 5 000,00

од кп,мжтl, нмр 2 0 2

од кп,мжтI" нмр 2 0 2

ц)н, рохрахункова 2 500.00 0 2 500.00

% х l00 0 l00

8 прилбання пожежних гiлрантiв (олержувач коштiв Кп нвувкг)

кiлькiстЬ пожежних гiлрантiв, що необхiдно прилбати

95 279,00 0,00 95 279.00

од кп t{вуt]кг 2l 0 21

кп "мж-гI" нмр

од . звiтнiсть чстанови

mн 0



0 2l2|од кп нвувкгкiлькiсть пожежних гiдрантiв, що заплановано придбати

0 4 537.1 04 537,1 0гDн, рохрахункова

0 l00х l00уопитома вага пожежних гiлрантiв, що заплановано до придбати до необхiдноi кiлькостi

KepiBHrrK устдновli головвого розпорядника
бкlджетн lt х кош,гiв/заступ п lr к керiвп lr ка ycтaHoBrl

ПОГОДЖЕНО:

Управ.лiншя eцolio]ttiкrl, фiнансiв та мiського бюдтсету НiкопольськоТ Micl'кoi ради

Керiвпик мiсцевого фiнапсового оргаrrу /

заступ HllK керiвняка мiсцевого фiнашсового
органу

Дrlr поmкппя

м,п,

В.О. Зiнчешко

О.М.Давtrдко

lгепапня пiптiсть

(пlfпис)


