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7, Мета бюджетноТ програми - Забе3печ€ння vтDпмання в належномч cTaHi обскгiв житлово-комупального госпопаоства

N з/п iтики
l в обекгiв

8.

9. Няпрямкrr вшкорпстдння бюджgтllнх коштiв:

Л! з/п
Завдання

l зберження обсrгiв комунальноi власностi

Лi з/п Напрямкп вuкористання бюджетних коштiв Загальний фопд Спечiальний фонл Усього

2 3
маина 555

2
Пос.гryги з обс.rryювування систе
власностi (КП'МЖП" НМР)

м в|део спостерФкення та сигналiзацii, якi встановленi на об'скгах комунальноi
50 000,00 0,00 50 000,00

з ооскгlв власностl l75
4 Поточний обекгiв 500

5
Послуги з охорони обскгi
мжтl)

в комунальноi власностi за допомогою oxopoнHoi сигнализаuii (олержiвач коштiв КП
50 000,00 0,00 50 000.00

4
1

555 000 0о

l 75 000 00 00.00
000 500 о0



6
Встановлення oxopoHHoi сиgгеми
(олержувач коштiв КП МЖТI)

сигналiзацii за адресою: вул.Патрiотiв Украiни l44б, вул.Першотравнева 26
40 000,00 0,00 40 000,00

7 з проведення експертних оцiнок нежитлових обсктiв комунального майна (одер>tсувач КП МЖТI) 50 000,00 0,00 50 000,00

8 з виготовлення технiчних паспортiв нежитлових обскгiв нерl,хомого майна (олержувач КП МЖТI) 75 000,00 0,00 75 000,00

9
Посrryги з надання виписки про пiдтвердження ресgграцii пра8а власностl без виговлення технiчного паспорту
нежитлових об€кгiв нер}хомого комунмьного маина (одержувач кп юrп) l5 000,00 0,00 l 5 000,00

l0 посrryги з первинноi iнвентаризацii нежитлових обекгiв комуна.пьного майна (одержувач коштiв кп MкTI) 50 000,00 0,00 50 000,00

1 560 000.00 0,00 l 5б0 000,00
10. Пероriк регiональнпх цiльовпх програм, якi виконуються у складi бюдясетноI програмп

l l. Результатlлвнi показники бюджетноi програмп:

Назва регiональноi цiльовоi програми та пiдпрограми Загмьний фонд Разом

l 3 4 5
l? -20|9м на l

М з/п показники Олиничя вимiру !жерело iнформачii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
l
I

J 4 5 7 7

об' якl од кп "мжтI, нмр 4 0 4

об'сrгi якi од кп,мжтI, нмр 4 0 4

грн. розDахункова 380, l4 0 380. l 4

до якl % х l00 0 l00, з обс.луговування свстем вhео спостереження та спгналiзацil, якi встановленi на об'сктах
власностl "мжтI"

систем що кп l0 0

якl од кп,мжтI, нмр l0 0 l0

5
ня за грн.

питома вага систем встановити я встановити о/о х
3 пос.llуги 1 ешергоаудиту обскriв куомунrльшоI &пасностi

що од кп "мжтI, нмр l35 0 l35

кiлькiсть
ол кп "мжтI, нмр l35 0 l35

з одного
розрахун кова l 0 l 296,30

якi потрiбно встановити % х l00 0 l00

спецiальний
фонд

000
1 stбо 0оо_оо 0.00 l 5б0 000.00

ол l0



4
Поточпий ремонт обскriв комунальноi ппасностi ( вул.Поштова, 9; вул.Елеrгрометалургiв 21 6;
вул.Елекгрометалургiв 34а, Елекгрометалургiв 21, нежптловпх прrrмiщепь)
заmрап
Кiлькiсть обскгiв комунальноТ власностi, що потребутоть ремонry од. звiтнiсть кII МЖТI 6 0 6
проёу<mу

Кiлькiсть обскгiв KoMyHалbHoi власностi, що плануеться вiдремонryвати од- звiтнiсть кП МЖТI 6 0 6
ефекmuвносmi

Серелня вартiсгь ремонту одного обекга грн розрахункова бJ JJJ.JJ 0 8з 333,33
якоспl

Питома вага обскгiв комунальноi власностi, якi планусгься вiдремонтувати до питомоi ваги об€кгiв комунальноi
власностi, якi потребують ремонry

% х 100 0 l00

5
Послуги з охоронш обекriв комунлльноi щIacHocтi за допомогою охоропноI спгпалпзацff (одержiвач коштiв
кпмжтI)
заlпраlп

Кiлькiсть обскгiв комунальноi власностi, що потребують охорони з допомогою oxopoнHoi сигналiзацii од. звiтнiсть кП MЖTI 4 0 4
проОукmу

Кiлькiсть обекгiв комунальноi власностi, що заплановано охороняти з допомогою охоронноi сигналiзацii од, звiтнiсть кП МЖТI 4 0 4
ефекпuвносrпi

Серелня BapTicтb посJIуг з охорони обекгiв KoMyHaлbнoi власностi за допомогою oxopoHHoi сигнаJiзацii/мiс грн/мiс розрахункова l041,67 0 l 041,67
якосmi

Питома вага обекгiв комунальноi власностi, якi планусться охороняти за допомогою oxopoHHoi сигналiзацii до
питомоi ваги обектiв комунальноi власностi, якi потребуrоть охорни за допоиогою oxopoHHoi сигнмiзацii % х l00 0 l00

б
Встанокlrення oxopoHHoi системи сигналiзацii за ддресою: вул.Патрiотiв Украiни l44б,
вул.Першотравнева 26 (одержувач коштiв КП МЖТI)
заmраm

Кiлькiсть обсrгiв комунальноl власностi, що потребують встановлення oxopoHHoi сигналiзацii од. звiтнiсть КП МЖТI 2 0 2
проdукmу

Кiлькiсть обскгiв комунальноi власностi, на яких планусгься встановлення oxopoHHoi сигналiзацii од, звiтнiсть кП МЖТI 2 0 2
ефекmuвносmi

Серелня BapTicTb послуги з встановлення oxopoHHoi сигналiзацii грн розрахункова 20 000,00 0 20 000,00
якоспl

Питома вага обекгiв комунальноi власностi, на яких плануеться встановлення oxopoнHoi сигналiзацiх до тих, що
потребують вfiановлення сигналiзацiI % х l00 0 l00

7 Послуга з проведення експертнllх оцiнок нежптловпх обекIiв комупальпого майна (олерясувач КП МЖТI)

запраm
Кiлькiсть обсrгiв комунального майна, що потребу€ проведення експертноi очiнки од звiтнiсть кП МЖТI 25 0 25
проdукпцl

Кiлькrсть послуг з проведевня експертних оцiнок. цо заплановано до проведення од звiтнiсть кп Мжтl 25 0 25
ефекmuвносmi

Серелня BapTicTb проведення експертноi оцiнки грн розрахункова 2000 0 2000
якосml

Питома вага кiлькостi обекгiв, цо потребус проведення експертних оцiнок, до кiлькостi об€кгiв, в яких
заплановано проведення оцiнки % х l00 0 l00

8
Послуги з впготовлення технiчних паспортiв неr.(итлових обскгiв нерухомого майна (олержувач КП
мжтI)

I



кiлькiсть об'екгiв житлового виготовлення технiчнихщо од. звiтнigгь кП МЖТI 38 0 38

об'екгiв житлового щодо яких виготовлення технiчних од. звiтнiсть кП МжтI 38 0 38

BapTicTb виготовлення одного технlчного паспорц/ l 973, 0 l

вага технiчних паспортiв, якi плануеться виготовити до технiчних паспоргiв, якi потрiбно виготовити % х l00 0 l00

9 3 падапня вкписки про пйтвердження рессграцiт права власносгi без вигоцlrеншя технiчllогоПооrугrr
не2кптлових обскгiв нерухомого комунального майна кпмжтI)

Кiлькiсть об'екгiв, на якi пmрiбно надати виписку про пiдтвердження peecTpauii права власностi без
готовлення технiчного паспорry од, звiтнiсть Кп M)КTI 250 0 250

запланованО надати випискУ про пiдтвердження ресgrрацii права власностi без
виютовлення технIчного паспорry

кiлькiсть об'екгiв, на якi
од. звiтнiсть кП МЖТI 50 0 50

з надання виписки
0

питома вага кiлькоgгi будинкiв, якi планусгься вiдремонтумти до кiлькостi булинкiв, якi потрбують ремонry % х 20 0 20

10
Послуги первппвоI неrкит, об€кгiвловl|хiнвентаризачiТ ма ина чкомунального коштlв кп(олержува

Hol lкiлькiсть з якi надати од. звiтнiсть кП МжТI l0 0 l0

якi заплановано надатикiлькigгь з iH од. icTb КП МЖТI l0 0 l0

послчги
5000 0 5000

ноi документацii,що потреб}rоть виготовлення до тих , що з{tпланованопитома вага кiлькостi технiч
% х l00 0 l00

Керiвник устаповl| головного розпорядпика
бюдrкетних коштiв/rаступншк керiвника устаriови

ПОГОДi,tiЕНО:

Управ.пiшпЯ скономiкп, фiшаисlв тд ltiського бюлжету НiкопольськоТ Micb*oT ради
Керiвник мiсцевого фiнансового оргаrrу /

(пiдпис)

В.О. Зiнченко

заступник керiвника мiсцевого фiнансового
органу

дrтl поrожtнвl

м.п.

р+.0ах,"d
(пlдпис)

О.М. Давшдко

гDн Dозрахункова

ГDн DозDахчнкова 300.00 з00 00

грн
//
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