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бюдтсетноТ програми мiсцевого бюлэкету на 2019 piK

lr,I200000 УПDаВЛiННЯ бЛаГОvСТООЮ. iнфDасточкгчри та комунального господарства нiкопольськоiri."*ото"rп
(кпквк мБ) (наймевуванвя rcловвого розпорядника)

2. l2l0000 Управлiння благоvстоою. iнфпастрчкгчри та комчнального госпопаDства НiкопольськоТ MicbKoT оапи
(кпквк МБ) (найменування вiдповiдцьного виконавщ)

1I1!:?:зJ0 0410 рf-ll!ц
(кмш) фФm)' (dr!щNЕ6@dпщш)
4. Об.t. бмш поrзпtq.нь - бlЮ ОфJ0 у mму чrФi пfuьпоФ фояду_ бll0 0l|0.00 т. сп.цi.льiого фолду _ ада гр{!.пь

rrJПEi! УХtЯiПl'j НЩ МiНiфрФа фiнйсiв yKpaiн' вИ2О.09,2017 Л9 ?93 Фiзяimп)j Нш iriяiФрmа фiл.нсi! уrрsfu! 26 с.рп;20i4 ,Ф Езс ,rio 
-*i n*,* *ро"-*няl прФфно _ЦiЛЮВОreМфry.шадrншвоrю@лrмj.цевпбюдGгir'(зiзIi!шл)РiшспrнiюпоlьськоlхiсьЙралlвiдl4.12,2ritвмs_луиt.пр".ЙрЙ""rпЙ.т*""нiхопольпрФре!iФ.ш20l9.

2022 рош"; Рiш.нм НiФшьсьхоl Micbxoi радл sИ t4,l2,20l8 lЧ! 55-43,ЛД ''Про бод{Ф мiсй н! 20t 9 piK;Gi з{iши)
гнення яких

7' мd' бЬлмпоl протрrмU - пiпвиш'Плr дъдд гфмш'ьюIltдrцц ц ддц!дrý!9Iд ддд!ддь !6вmФнm пйi*лоФ д!цi!ошвп !щ!дilд! щЕддсдд Фдqrд ц!!!ц 9!rщ бдмооDв юмvп.льцоl gЬ!ц даrд,дц!!rц 6.rп.цх д9щцдgде !tцa. з.побiг.ивя моч,пrЕт|. пйвrщ.пп' ;.цтхвпофi. дддб ц ,*-b"*i пt о""опЪ","."ы Фяб.мп. rцi iбФпФушьб.зп.п мiФ. ц{ .lrповiлпоФ швшкоrо D..NФ.нr
Завдання

9. Напрямки використання бюджетншх коштiв:

з/п

пiдвищення безпекирlвня тагромадськоi громадського належногозабезпеченняпорядку. в:Dкливихнамонiторинry обскгах обскгахситуацlt Micтa, таблагоустрою посиленtUIKoMvHzцbHol сфери,безпеки запобiганнядорожного руху злочинностi, пiдвищення якостi таоперативностi, якiiнформацiТ,лосговiрносгi отиманоi мслужбами, забезпечують мябезпеку icTa, швидкоговlдповlдного
реаryвання

Л! з/п Завдання
полiпшення мешканцiв MicTaта сиситеми

М з/п Напрямки викоршстання бюджетших коштiв Загальний фонл Спечiальний фонл Усього
1

3 4 6

утримання, розширення та розбулова систсми вiлеоспостсреження та вiдеоаналiтики

l



1.1

побулов4 створення, впровадкення та модернiзацiя системи вiдеоспостереження та
вiдеоаналiтики, у mму числi системи оповiщення (придбання вiдеокамор,
комплекryючих до них, серверного обладнання, програмного забезпечсння, його
нмаштувitння, послуги з монгaDку вiдеокамер, прокладання оптико-волоконних
мереж та виютовлення проекгно-кошюрисноi документацii для iх впровадкення)
(олержувач коштiв КП "Мiськавюлор - l)

250 000,00 0,00 250 000,00

|.2
Утримання та технiчне обсrryговування сиситеми вiдеоспостереження та
вiдеоаналiтики (одержувач коштiв КП "Мiськавтолор - l) 350 000,00 0,00 350 000,00

600 000.00 0,00 600 000,00
10. Перелiк регiональших цiльових програм, якi виконуються у скгlадi бюджетноI програми

назва регiональнот цiльовот прогрдмп та пiдпрограмп Загальний фонд Спецiальний фонд Разом

t 3 4 5

Програма "Нiкополь-прозоре мiсm" на 2019-2022 роки 550 000,00 0,00 550 000,00

MicbKa програма <Партиципаторне бюдкеryвання (бюшкет учасгi) у м. Нiкополь на 20l6-2020 роки> 50 000,00 0,00 50 000,00

б00 000,00 0.00ll. показники бюдrкетноТ проl,рами :

ЛЬ з/п показники Одипиця вимiру .Щжерело iнформачil Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
l ,,

3 4 5 7 7

l утримання, розширення та розбулова системи вiдеоспостереження та
вiдеоаналiтики

1.1

побудова, створення, впровадження та модернiзаuiя системп
вiдеоспостереження та вiдеоаналiтики, у тому числi спстеми оповiщення

виеокамер, комплектуючих до них, серверного обладнання,
програмного забезпечення, його налаштування, послуги з монтsrку вiдеокамер,

оптико-волоконних мереж та виготовJ|ення проектно-
кошториснот документацii для iх вп ровадження) (одержувач коштiв Кп
"Мiськавтолор - l)

кiлькiсть обладнання зпрограмне(вiлеокамери, забезпечення, послуги
щопiдключення), од звiтнiсть вiддiлу НС та I_{ЗН 22 0 22

кiлькiсть обладнання (вiдеокамери, програмне забезпечення, послуги з
пiдключення), що заплановано придбати од звiтнiсть вiллiлу НС та I_{ЗН 22 0 1,,

закупiвлi обладнання (вiдеокамери, програмне забезпечення,
послуги з пiдключення)
середня BapTicTb

грн розржункова l l зб3,б4 0 l l збз,64
якосmi

бпо ппп

заmраrп



питома вага обладнitн}ul (вiдеокамери, програмне 3зафзпсчення, послчги
щопiдколючення). потрiбно до обладнання (вiдсокамери, програмне

послуги з пiдколючення), що заплановано прилбати
уо х l00 0 l00

1.2 таУтримання технlчне нняобсл5lговува сисптеми тавiдеоспостереження
вiдеоандлiти коштlв кп(одерэltувач "Мiськавтодор l)

кiлькiсть обладнання (вiдеокамери, програмне щозабезпечення), поlрiбно
обсrryговувати од звiтнiсгь вiддi;ry Нс та Цзн l02 0 l02
проdукmу

кiлькiсть обладнання програмне(вiдеокамери, щозабезпечення), заплановано
од звiтнiсгь вiддiлу НС та ЦЗН l02 l02

BapTicTb обс.гryговуваннЯ обладнання (вiдеокамери, програмне забезпечення) грн/мiс за l од. розржункова 285,95 0,00 285,95

вага обладнанrlя (вiдеокамери, програмне щозабезпечення), потрiбно
дообсrryговувати обладнання (вiдеокамери, програмне щозабезпечення),

заплановано обслуговувати % х l00 0 l00

Hi
назва мiсцевого фiнансового органу: Управлiння економiки, фiнансiв та мiського

КеРiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступ ни к kepi вника установиПоГоДЖЕНо:

керiвник мiсцевого фiнансового органу /
3аСтупник керiвника мiсцевого фiнансовогооргану

р+ о6."чZg

мiськоi ради

В.о. Зiнченко

о.М. Давидко
(пiлпис)

Dзт

кчпити

0

(пiлпис)

r
р

ае
о{

*
-l,a
*


