
ЗЛТВЕРДЖЕНО
Нак1! MiHicтcpcтBa фiнАнсiв Украiни
26 ссрпшя 20l4 року Лi ЕЗб
(урФякцirхака]уlЧiнiстсрствафiнаясiвУкраiкнвй 29грудня2OlЕрокуJТ!l209)

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчпй документ
УпDавлiння благочстDою. iнфоастпчкгчои та комчнального
господа DcTBa Hi копольськоi MicbKoT Dади
(Еlщшr.смо FIюriЕ ffi fuоfuеry)

наказ вiд Р' O0l lPlON, 9

плспорт
бюджпяоi прогрrми мiсцевого бюдхrету нr 2020 piк

t. t 2000ф Упрiвл iH ия бл!mустрою, iвФряструктурй т. комувrл ьноm rосподiрстs, Н iк!польськоi MicbKoi рiди 2б136719кпквкмБ) ) (щасдрпоу)

2. l2l0000 Управлiння благоустрою, iнфраструкгури та комунального господарства Нiкопольськоi MicbKoi ради 26|367|9
(кпквк мБ)

3. l2l7370

(найменуминя вiдповiдцьного виконавщ)

7370 0490 Реалiзацiя iнших заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку територiй

(код за €!РПОУ)

04207l00000
(кпквк мБ) (ктпквк мБ) (коквк)'

4. Обсяг бюджетних ппltзttачень -
(найменування бюджФноi програми) (код бюджету)

600 000.00 у тому числi загального фонлу- 500 000.00 та спецiального фонлу - l00 000.00 гршвень

5. ПИФш длI опФв.нпr бDдI.тпоI прогромпi Конwryцiя УкрfuЪя; Бюл{rпий Код€rc Ухр.iниi 3fiоя Укрiнн 'Про MicшBe с овряФтанш в УкрдЪi": ПоФощ КМУ вiд ]1.08,1998 rф lЗ52Про
з.твФменяя ПФфвня пр фрмув.ння fi вихон.нк Н.цiонФ.ноl лроrрш{ iнфpмmФrii (зi змiн.мс); НшМiнiйt фа Фiюп.Ь yxpai'Hx зiд 20,09.2017 Jф 79З (зi,MiФH); Нша Miяiфpcв.

б. Bп()t llолlтll lla я ких
N з/п Цiль державноТ полiтики

l

Пiдв!щ.зн, pi!H, Фомадсьюi бёп.хи п г!оlадсьюre rюрrцrу, забсз@Gяня ншфюФ uоиiтФрвнry сrтуцii цt в@пвя о6€Iш Micn, обсв блаФусФою ъ хоуушьяоl сфрц по.шФн,
б€п.ки дорФкноre р}ту. запобiвш точ{нвоФi, пiд!ищсяня оЕр&пвнФi. яxшi п дФrc.iрнФi iвфрurцii; отимзноi слr,(баял. r.i цб.зЕчуm бgпеку liсгл дл, .iдm!iдяоф швrдiоФ

бвп.к{ ;i.Te. дл оiдповi]lяо.о ш.r!Фrо D..пв.ппr

8.'}а ol

ЛЪ з/п Jдвлання
I Розбчдова та Dо]ширення сиситеми вiдеоспостеDеження, cxopoHHicTb майна. полiпшення безпеки мешканцiв MicTa

п



9. Напрялtки використання бюджетних коштiв:

l0. Перелiк регiональних цiльових програlt, якi вшконуються у складi бюджетноi програмлr

УсьогоСпеltiа;lьrrий фонлЗагальний фондМ з/п Напря trки використання бюджетних коштiв

4
t

1

утримання, розширення та розбудова системи вiдеоспостереження та вiдеоаналiтики

250 000,00l 00 000,00l 50 000,00

Побулова, створенпя, впровадкення та модернiзацiя системи вiдеоспостереження та

вiдеоаналiтики, у тому числi системи оповiщення (прилбання вiдеокамер,

комплекryючих до них. серверного обладнання, програмного забезпечоння, його

налашryвання, послуги з монтажу вiлеокамер, прокладання оптико-волоконних

мереж та вигоювлення просктно-кошторисноТ локументацii дпя ix впровадження)

(олержувач коштiв КП "Мiськавmдор - l)

1.1

350 000,00

220

0,00350 000,00

220

утримання та технiчне обслуговування сиситеми вlдооспостереження та

вiдсоаналiтики (олержувач коштiв КП "Мiськавтолор - l)
системичислl

|.2

l00

РазомСпечiальний фонд3ага.llьний фонднайменування пriсцевоi7 регiональнот програми

J 42l

600 000,00l 00 000,00500 000,00
Програма "Нiкополь-прозоре MicTo" на 20l9-2022 роки

l

l l. Результативпi показники бюдяtетноТ п

ЛЪ з/п показники

утршмання, розширення та розбулова системи вiдеоспостереясеllня та

вiдеоаналiтики

Олиничя вимiру !жереlrо irrформаuiТ Загальний фонл Спецiальнпй фонд Усього

3 -l 5 6
l

500 000,00 l00 000,00 б00 000.00
l

1.1

побулова, сгворення, впроваджеlll|я та модернiзацiя системи

вiдеоспостереження та вiдеоаналiтики, у тому чшслi снсrеми оповiшення

вiлеокамер, комплектуючих до них, серверного обладнання,

програмного lабеlпечення, його llалаштування, послуги ] моllтажу вiлеокамер,

прокладанllя оt1,1,ико-волоконних мереж та виl,отовлсння проектllо-

кошторисноi локументацii для ix впровадження) (олержувач KoulTiB КП

" Nlic _ l)

l50 000,00 l00 000.00 250 000.00

] 5

l

0,00

500 000.00





36|026звiтнiсть вiдriлу Нс та I{знодкiлькiоr,ь обла,цнання (вiдеокамери, програмне забезпечення, послуги з

tliдключення), шо потрiбно

зб26звiтнiсть вiддiлу Нс та Цзнодкiлькiсть обладнання (вiлеокамери, програмне забезпечення, послуги ]

пiдключення), що заплановано придбати

6 944,44l0 000,005 769,2зрозрахунковагрн.середня вартiиъ закупiвлi обладнання (вiдеокамери, програмне

з

забезпочення,

якосmi

l00l00l00хо/о
вага обладнання (вiлеокамери, програмнс забезпечення, послуги з

lцо потрiбно купити до обладнання (вiдеокамери, програмне

послуги з пiдколючення), що заплаяовано придбати

350 000.000,00350 000.00
утримання та техвiчне обслуговування сисштеми вiдеоспостереlсення та

вiдеоаналiтики (олержувач коштiв КП "Мiськавтодор - 1)i у тому чшслi :

Заходш у сферi iнформатизацii
1.2

l050l05звiтнiсть вiддiлу НС та ЦЗНодКiлькiсть обладнання (вiдеокамери, програмне забезпечення), utо потрiбно

обслуговувати

проОукпу
l050l05звiтнiсть вiллiлу НС та I {ЗНодкiлькiсть обладнання (вiдеокамери, програмне забезпечення), що заплановано

2,7,7,780,0027,],78розрахунковагрrr,/мiс за l ол. л
середня BapTicTb обслуговування обладнання (вiлеокамери, програмне забезпечення,

у тому числi : заходи у сфрi iнфрматизацiТ )

l000l00хуо ]t
пиюма вага обладнання (вiдеокамери, програмне забезпечення), шrо потрiбно

обслуговувати до об.lrаднання (вiлеокамери, програмне забезпечення), шо

обслуговувати

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв/заступник керiвника установи
ПоГоДЖЕНо:
Назва

Kepi

органу: Управлiння економiки, фiнансiв та мiського бюлжету

вого органу /

фiнансового

l(ol Mlcbl(ol ради

В.о. Зiнченко

О.М. Давидко
Ф|*""V

м.п.
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