
злтвЕрдяýно
Нак.] Мiff iФ.рст.r фiff rEci. Укр.iff в

26 ссрпffя 2014 року Л, t36
(у рцrкцii нsк.rу МiнiссрФвl фit.осi. Укр.isи .И 29 rрудrя 20lE року Лr l209)

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Накдз / розпорядчий документ
УпDавлiння благочстDою. iнфрастпчкгчпш та комчнального
господаоства НiкопольськоТ MicbKoi Dади,жWLжw/_

пАспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

26136719l. 1200000 у
(кпквк

та НiкопольськоТ MicbKoi
(найменуванш rcловною

(ход за

26136719НiкопольськоТ MicbKoi Da лиaDcTBa2. l210000 Управлiння благоустрою, та комунального
(код за еДРПОУ)

(кпквк мБ)

3. 1218230 8230

(найменування вiдповiшльноm виконавщ)

04207l000000380 Iншi заходи та безпеки
(код бюмеry)

(кIIквк lvtБ) ктпквк мБ) (кФквк) (ндймеаумнвя бюджfi Hoi лрограми)

600 000.00 у тому числi загдльного фонду- 600 000.00 та спецiального фонду - 0.00 гривень
4. обсяг бюд;кетних ппизначень -

Ф.рл@нш пмнш профрмувФыв виюнаЕн, н!цоямь;l проФш{ i!форхsмýцii(;i iwи)j ноlФ мiвiФрФtфiн!нсiв Уrydни !iд2O-о9,2оl7lФ ?9З (!iзмiн!мя); Накsз МiяiсЕрФ
фiи!;сi. ухрдiни 26 c.rпH.2otl м взь ,по дсrкi пш*о мФо.",u."о оротч.Й - tп-"оrc мqiо.ry сшш!ляя ъ Dпкояшня мiсце.п бюдЕП.'Giзмiяш,} Pio.Hu НiюпФьсьЮi мiСЬЮi paДr

"иtл,tч.zоiвлФs-аз/vп,прозФ.р.Drcнняпрт.мя,нiюшFпршор.;iф"и2о19_2022рохх'diзмi{ами);Рiш.ннянiюполиьюiхiсьюiр!д{!Ь20.t2,20l9Л97Ф5?Мl'ПРОбОД@ГМiФНiхоmля цt 2020 pir'Gi змiнши).

цlяа

?. МФ бюдмпоt прогрrпr - Пiд!rщ.пхя дЦдд.оопшсьшIФrдцц ц mопJсьюФ д!ддддtj зф!!д!$дд! цrд!Ед9rs ц9цi!9дЕЕд !ц!t!ц!цдддд!!дд дФдд! ц!gц ф!ц!r !дщs!щщ!а

ц юмшмшоr gЕдц д!сцдg!д! t -.* ,оtmною о,r,. *,JЙ.,r мочrtвшi. дiдgдд!ддд оп.йтхвпmi. !дадi !r дýщдiдддф iдФддц!ц!L от,хмtяоI Фl*6'пr, ддi пбфпdt*Б
бал.ý Mi. _ ллl вiлповlлп

8.

Nр з/п Завдання

та мigга

9. Нлпрямкп впкористдння бюджетних коштiв:

ки
посилення1ав:Dкливихна обекгах обскгах сфри,комунальноiн,lлежногозабезпечення MicT4 благоустроютабезпеки ситуацllмонiюринryпiдвищення порядку,рiвня Фомадськоi громадського

м вlдповlдного швидкогоякi icTa Jцятаякостi забезпеч}rоть безпекуслркбами,оциманоiпiдвищення оперативностl, iнфрмачii,лостовiрносгiзлочинностi,запобiганняруху,дорожною

Л} з/п llапрямки використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спечiальний фонл Усього

l 7 3 4

У,гримання, розширення та розбулова системи вiдеоспостереження ra вiдеоаналiтики

l

5

l



Побулова, створення, впровадження та модернiзаuiя системи вiдеоспостереження та
вiдеоаналiтики, у тому числi системи оповiщення (прилбання вiлеокамер,
комплекryючих до них, серверного обладнання, програмного забезпечення, йою
нiллаштування, послуги з монтажу вiдеокамер, прокладання оптико-волоконних
мереж та вигоювлення проектно-кошюриснот локументацii дпя ix впровашкення)
(олержувач коштiв КП "Мiськавтодор - l)

207 000,00 0,00

|.2
Утримання та технiчне обслуювування сиситеми вiдеоспоgгереження та
вiдеоанмiтики (одерясувач коштiв КП "Мiськавюдор - l)
у тому числi : Заходи у сфрi iнформатизацii (НацiональноТ системи iнформатизачii)

393 000,00

220 000,00

0,00

0,00

з93 000,00

220 000,00
600 000.00 0,00 600 000,00

l0. Пере-пiк регiональних цiльовпх програм, якi виконуються у скJtадi бюджетноi програми

l l. Результативнi показники бюдяtетноТ програми:

На йменування пliсцевоi7 регiональноТ програм ш Загальний фонд Спецiальний фонд Разом

l 2 J 4

Програма "Нiкополь-прозоре MicTo" на 20l9-2022 роки 600 000,00 0,00 600 000,00

Усього 600 000,00 0.00

Л} Уп показпикlл Одиниця вимiру !хtерело iнформачiТ 3агальний фонд спецiальний фонд Усього

l ,,
3 4 5 6 7

l Утримання, розширення та розбулова системп вiдеоспостереження та
вiдеоаналiтики 600 000,00 0.00 600 000,00

1.1

Побудова, створення, впровадження та модернiзачiя системи
вiдеоспостережепня та вiдеоаналiтики, у тому чиоti спстеми оповiщенпя
(придбаttня вiдеокамер, комплекц/ючих до них, серверного обладнання,
програмного забезпечення, його налаштування, посJIугш з монтая(у вИеокамер,
п роla.lада н ня оптико-волокон ншх мереж та вигото&пенlf я проекгно_
кошторисноi документацiт для li впровддження) (одержувач коштiв Кп
"Мiськавтолор - 1)

207 000,00 0,00 207 000,00

запрап
Кiлькiсть обладнання (вiдеокамери, програмне забезпечення,комугацiйне
обладнання, послуги з пiдключення та прокJlадання мереж), що поцiбно придбати
та встановити

од звiтнiсть вiллiлу НС та ЦЗН lз 0 lз

проdукmу

кiлькiсть обладнання (вiдеокамери, програмне забезпечення,ком},тацiйне
обладнання, послуги з пiдlстючення та прокJIадання мереж), що заплановано
прилбати та встановити

од звiтнiсть вiллiлу НС та I_[ЗН lз 0 lз

ефекmuвноспi

1.1 207 000,00



середня BapTicTb закупiвлi обладнання (вiлеокамери, програмне
забезпечення.комутаuiйне обладнання, послуги з пiдключення та прокJIадання
мерсж)

грн. розрахункова l 5 923,08 0,00 l 5 92з,08

якосlпi

питома вага обладнання вiдеокамери, програмне забезпечення,комугацiйне
обладнання, послуги з пiдключення та прокладання мереж), що потiбно купити до
обладнання (вiлеокамери, програмне забезпсчення,комугацiйне обладнання, послуги
з пiдключення та прокладання мереж), що заплановано придбати

/о х l00 0 l00

1.2

Утримання та технiчне обслуговування сиситеми вiдеоспостереження та
вiдеоаналiтики (одержувач коштiв КП "Мiськавтодор - l), у тому чпслi
Захолlr у сферi iнформатизацii

393 000,00 0.00 393 000,00

заmраm
кiлькiсть обладнання (вiдеокамери, програм не забезпечення), що потрiбно
обслуговуsати од звiтнiсть вiддiлу НС та I_{ЗН ll8 n ll8

проdукпу

кiлькiсть обладнання (вiдеокамери, програмне забезпечення), що заплановано
обслуговувати од l l8 0 l l8

ефекmuвносmi

середня BapTicTb обс,lrуговування обладнання (вiлеокамери, програмне забезпечення,

у юму числi : зzlходи у сферi iнформатизачii )
Tt/Mic за l 

ф. розрахункова 277,54 0,00 2,7,1,54

якосmi

пиюма вага обладнання (вiлеокамери, програмне забезпечення), що потiбно
обслуговувати до обладнання (вiдеокамери, проФамне забезпечення), що
заплановано обслуговувати

х l00 l00

пол
(пйпис)

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних

Назва

й
+

керiвника установи

,: Управлiння економiки, фiнансiв та мiського

органу /

*

мiськоi ради

В.о. Зiнченко

о.М. Давидко
д

-JF
ь

мл
v .d.{

/Г" чУ /к)/42'ч;.

звiтнiсть вiллiлу Нс та Щзн

0

э

,<


