
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ
«<%?» Ж С І/Ш А  20  43  р. №  У У / М - 0 3

м. Переяслав-Хмельницький

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Закону України від 07.12.2017 року № 2246-УІН «Про 
Державний бюджет України на 2018 рік», рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради № 13-46-УІІ від 21.12.2017 «Про бюджет міста Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік», рішення виконавчого комітету Переяслав- 
Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018 «Про внесення змін до 
бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік», рішення міської ради від
27.09.2018 року № 10-57-УІІ «Про внесення змін до рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради № 13-46-УІІ від 21.12.2017 «Про бюджет міста 
Переяслава-Хмельницького на 2018 рік» та Правил складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів, річного звіту про їх виконання, 
здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки 
ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 1103/25880 із змінами від
28.04.2017 року № 472, наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року 
№ 1098 «Про паспорти бюджетних програм» зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 21.01.2003 року за № 47/7368 із змінами)

НАКАЗУЮ :
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік головним 

розпорядником коштів по яких є виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької 
міської ради за КПКВК: 0210160, 0216040, 0217310, 0217440 (паспорти 
додаються).

Ю.М.Жарко

1 8 0 8 4 3 0 0 0 0

308718009843700001



ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
к и ї в с ь к о ї  О ВЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З II О Р Я Д Ж Е II I I Я

в ід « 0 3 » (хД 2018 року №  / £  £ -

м. ГТереяслав-Хмельницький

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Закону У країни «Про Держ авний бю дж ет У країни на 2018 рік» від
07.12.2017 року № 2246-У ІІІ, рішення П ереяслав-Х м ельницької міської ради від
21.12.2017 №  13-46-УИ « Про бю дж ет м. П ереяслава-Х м ельницького на 2018 рік ». 
рішення виконавчого комітету П ереяслав-Х м ельницької м іської ради № 01-01 від
09.01.2018 року « Про внесення змін до бю джету міста П ереяслава-Х м ельницького 
на 2018 рік», ріш ення П ереяслав-Х м ельницької м іської ради від 27.09.201 8р №  10- 
57-V 11П"11ро внесення змін до рішення П ереяслав-Х м ельницької міської ради від 
21.12.2017 № 13-46- VII « Про бю дж ет міста П ереяслава-Х м ельницького на 2018 
рік» та Правил складання паспортів бю дж етних програм місцевих бю джетів та 
річного звіту про їх виконання, здійснення м оніторингу та аналізу виконання 
бю джетних програм , оцінки ефективності бю дж етних програм, затверджених 
Наказом М іністерства ф інансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програм но-ц ільового методу складання та виконання місцевих 
бю джетів», зареєстрованим  у М іністерстві ю стиції У країни 10.09.2014 за 
№'1 103/25880 із зм інами від 28.04.2017 року № 472, та наказу М іністерства фінансів 
України від 29.12.2002 №  1098 «Про паспорти бю дж етних програм»
зареєстрованого в М іністерстві ю стиції України 21.01.2003 за №  47/7368 із змінами, 
керуючись п.20 ч 4 ег. 42 Закону України « Про місцеве сам оврядування в Україні»:

1. Затвердити зміни до паспортів бю джетних програм на 2018 рік головним 
розпорядником коштів по яких є виконавчий ком ітет П ереяслав- 
Х мельницької м іської ради за К1ІКВК:

- 0210160- керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), 
селищах, селах ,об’єднаних територіальних громадах:

8 7 1 8 0  0 9 / 8 0
Переяслав-Хмельницька міська рада

168/07-09/11-18 від 03.10.2018 

іііііііііііііііііііі

3027780097805



- 0216040 -  заходи, п о в ’язані з поліпш енням питної води;
-0217310- будівництво о б ’єктів ж итлово-ком унального господарства; 
-0217440- утримання та розвиток транспортної інфраструктури.

2 .Контроль за ви

Міський голова

Переяслав-Хмельницька міська рада

168/07-09/11-18 від 03.10.2018

В В І

II І МСЛКСДСИКО 
М І.'  І іадчснко  ґУ /

конанням цього розпорядження залиш аю  за собою.

Т. В. Костім

3027780097805



Затверджено 
Наказ Міністерств фінансів України 

26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської 
ради
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету) _

л/Ш/о? - 09//А  93 93. .
і наказ

Фінансове управління ІІсрсяслав-Хмельницької міської 
ради____________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

№ щ / с  / -  5  0 3 . / 0 . Л О

П А С П О РТ
бюджетної програми місцевого 

бюджету на 2018 рік

02
(КПКВКМБ)

 021___
(КПКВКМБ)

0210160

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, 
селах.об'єднаних територіальних громадах01

(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення 14289.703 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  13440.21 тис. гривень та зі спеціального фонду - 
849,493тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



1. Б ю дж етний  кодекс України № 2456-У І від 08.07.2010р. ( зі змінами та доповненнями)

2. Указ П резидента  У країни « Про стратегію  сталого розвитку» Україна 2020» від 12.01.15р.№5/2015.

3. Закон України « Про держ авний  б ю дж ет  України на 2018 рік» від 07.12.17р. №2246-У11і.

4. Закони України « Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-В Р  від 2 1 .0 5 .1997р.( зі змінами та д о п о в н е н н я м и ) .

5. Розпорядж ення К абінету М іністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р. «Про схвалення К онцепції реформування місцевих бюджетів».

6. Наказ М іністерства  фінансів  України від 02 .08.2010 р. № 02.08.2010 № 805 « Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання м ісцевих бю дж етів»»  (зі змінами від 0 2 .12.2014р. №1194).

7 .П останова  від 09 .03 .2006  р. № 2 68  « Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів  прокуратури, суддів  та інших 
органів, (зі зм інами)

8. П останова  К абінету Міністрів  № 10 0  від 08.02.1995 року « Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати».

9. Наказ М іністерства  праці України від 02.10.1996 р. № 77  « Про умови оплати праці працівників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади місцевого самоврядування та 
їх виконавчих органів, органів  прокуратури, суддів та інших органів.»

10. « П рограм а соц іальн о-економ ічн ого  та культурного розвитку міста П ереяслава-Хмельницького на 2018 рік» затверджена рішенням міської ради №12-46-УІ1 від 21.12.2017 року, (зі 
зм інами)

1 1 .Ріш ення П ереяслав -Х м ельни цько ї  міської ради від 21.12.2017 року №  13-46-У11 « Про бю дж ет міста П ереяслава-Х мельницького  на 2018 рік».

12. Р ішення виконавчого  комітету П ереяслав-Х м ельницької міської ради №  01-01 від 09.01.2018р. «Про внесення змін до бю дж ету міста П ереяслава-Х м ельницького  на 2018 рік

13. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 74-48-УП від 22.02.2018р.“ Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 
№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

14. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 17-50-V11 від 29.03.2018р.'"Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 
№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

15. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 11-51 -VII від 26.04.2018р."Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 
№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

16. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №12-52-У1І від 31.05.2018р."Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від
21.12.2017 .№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 363 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268"

18. « Міська програма підвищення енергоефективності та енергозбереження м. Переяслава-Хмельницького Київської області на 2017-2020 роки» за тверджена 
рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.06.201 7 №07-38-УП



19. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №10-53-УІІ від 26.06.2018р.‘'Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від
21.12.201 7 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 201 8 рік».

20. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №14-55-УІ1 від 30.08.201 8р."Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від
21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

21. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №13-55-УІІ від 30.08.2018р."Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік» затвердженої рішенням міської ради №12-46-VII від 21.12.201 7 року.»

22. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №10-57-УІІ від 27.09.2018р."Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від
21.12.2017 .№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління органами місцевого самоврядування.

Захист прав та законних інтересів територіальних громад, надання консультативно - методичної і практичної допомоги органам місцевого 
самоврядування.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

і № з / і і КПК1Ж КФКВК Назва підпрограми
і..............1___ .. __  . —  ...................  ......  . ... 1

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

і №
з/
п

к п к в к

-.. ... . - . ... _  - - ~]

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний
фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1.
0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

( місті Києві), селищах, селах,об'єднаних 
територіальних громадах

13440,21 849,493 14289,703



Завдання 1.

Керівництво і управління органами місцевого 
самоврядування

13363,21 13363,21

Завдання 2.

Сплата членських внесків до АМУ
77,0

77,0

Завдання 3.

Капітальний ремонт( в т.ч. виготовлення проектно- 
кошторисної документації) мереж електропостачання в 
адміністративному приміщенні Переяслав- 
Хмельницької міської ради за адресою вул.. Б. 
Хмельницького, 27/25 та в адміністративному 
приміщенні Переяслав-Хмельницької міської ради за 
адресою вул.. Б.Хмельницького 36/29

132,813 132,813

Завдання 4.

Придбання комп’ютерної та оргтехніки
200,00 200.00

Завдання 5. Придбання матеріально-технічного 
оснащення для оформлення та видачі паспортних 
документів та каналу захищеного зв’язку

360,0 360,0

Завдання 6. Придбання обладнання локальних 
комп’ютерних мереж 10,00 10,00

Завдання 7. Придбання та монтаж кондиціонера 9,290 9,290

і

Завдання 8. Встановлення (в т.ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації) лічильника 
обліку тепла в адміністративному приміщенні по вул. 
Б.Хмельницького, 27/25

65,0 65.0



Завдання 9. Встановлення (в т.ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації) лічильника 
обліку тепла в адміністративному приміщенні по вул. 
Б.Хмельницького, 29/36

65,0 65,0

Завдання 10. Придбання відеокамери типу 2МР-ООМ- 
1.8 « Риб'яче око» 7,390 7,390

Всього 13440,21 849,493 14289,703

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
___________________ (тис, грн)________

і

Найменування регіональної цільової 
програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 4 5

«Програма соціально-економічного та 
культурного розвитку міста 
Переяслава-Хмельницького на 2018» 
(зі змінами)

0210160 77,0 132.813 209.813

Всього

______ _________

77.0 132,813 209,813

10. Результативні показники бюджетної програмну розрізі підпрограм і завдань:



1 ' ■

Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Значення

показника

Завдання 1. Керівництво і управління органами місцевого
самоврядування.

/ затрат
1.1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 69
1.2. Площа адміністративних приміщень Кв.м. Інвентаризаційна справа 1078,7
1.3. Фонд оплати праці Тис. грн. Кошторис 11570,3
2. продукту

2.1.
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та виданих 

довідок Од. Книга прийому громадян 9622

2.2.
Кількість отриманих та підготовлених нормативно правових 
актів Од. Журнал реєстрації 40

2.3. Кількість проведених засідань, нарад, семінарів Од Журнал реєстрації 26
3. ефективності

3.1. Витрати на утримання однієї штатної одиниці Тис. грн. Розрахункової відношення кошторису до 
затвердженого штатного розпису) 167,69

3.2.
—і

Кількість виконаних нормативно- правових актів на одного 
працівника Од. Розрахункової відношення журнал реєстрації до 

штатного розпису) 0,6

о оз.:).
!

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника Од. Розрахункової відношення книги прийому 

громадян до штатного розпису) 139

Завдання 2.Сплата членських внесків до АМУ

1. затрат
1.1. Обсяг видатків на сплату членських внесків до АМУ Тис.грн. кошторис 77,0
2. продукту

2.1.І Кількість членських внесків до АМУ Од. Згідно протоколу звітно-виборчих загальних зборів 
КРВ АМУ від 03.11.201 7 року 2

г
2.2. і

Кількість наданих консультацій представникам органів 
місцевого самоврядування Шт. Автоматизована система контролю документообігу 24

2.3. Кількість проведених семінарів, круглих столів, тренінгів Шт. Автоматизована система контролю документообігу 4
3. ефективності

3.1. Середні витрати на сплату одного членського внеску до АМУ Тис.грн.
Розрахунково) відношення кошторису до звітно- 

виборчих загальних зборів КРВ АМУ від 03.1 1.2017
року)

38.5



Г  4. якості

4.1. Рівень задоволення кількістю звернень % Розрахунково/автоматизована система контролю 
документообігу) 100

4.2.
і . . . . -  . . . .

Рівень задоволення кількістю наданих консультацій % Розрахунково/автоматизована система контролю 
документообігу) 100

Завдання 3.
Капітальний ремонт/ в т.ч. виготовлення проектно- 
кошторисної документації) мереж електропостачання в 
адміністративному приміщенні Переяслав-Хмельницької 
міської ради за адресою вул. Б. Хмельницького, 27/25 та в 
адміністративному приміщенні Переяслав-Хмельницької 
міської ради за адресою вул. Б.Хмельницького 29/36

1. затрат

3.1.

Обсяг витрат на
капітальний ремонт/ в т.ч. виготовлення проектно- 
кошторисної документації) мереж електропостачання в 
адміністративному приміщенні Переяслав-Хмельницької 
міської ради за адресою вул.. Б. Хмельницького, 27/25 та в 
адміністративному приміщенні Переяслав-Хмельницької 
міської ради за адресою вул.. Б.Хмельницького 29/36

Тис.грн кошторис 132.813

2. --і продукту

І 2.1.і |

Кількість об'єктів, що потребують кап. ремонтів/ в т.ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) мереж 
електропостачання

Од.

«Програма соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Переяслава-Хмельницького на 2018» 
затверджена рішенням міської ради №І2-46-УІІ від 

21.12.2017  року, (зі змінами)

2

3. ефективності

3.1.
Середня вартість робіт по капітальному ремонту 1 об’єкта (в 
т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) мереж 
електропостачання

Тис. грн.

Розрахунково/ відношення кошторису до рішення 
Переяслав-Хм. міської ради від 21.12.2017 р №12-46- 

VII « Про затвердження Програми соціально- 
економічного та культурного розвитку міста 

Переяслава-Хмельницького на 2018»

66,407

Завдання 4.

Придбання комп’ютерної та оргтехніки
1 Затрат

1.1 Обсяг витрат на закупівлю комп'ютерної та оргтехніки тис.грн. Кошторис 200,0
2 Продукту

2.1 Кількість комп'ютерів та оргтехніки, які планується закупити Шт. Доповідна записка керуючої справами 15
3 Ефективності

3.1 Витрати на придбання одного комплекту комп'ютерної Грн.. Розрахунково ( відношення кошторису до 13333,33



1 техніки доповідної записки керуючої справами)
Завдання 5. Придбання матеріально-технічного 
оснащення для оформлення та видачі паспортних 
документів та каналу захищеного зв’язку

1 Затрат

1.1
Обсяг витрат на придбання обладнання для оформлення та 
видачі паспортних документів

тис.грн. Кошторис
256,0

1.2 Обсяг витрат на встановлення каналу захищеного зв’язку Тис.грн Кошторис 46,0

1.3
Обсяг витрат на абонентську плату за користування 
захищеним цифровим каналом конфіденційного зв'язку

Тис. Грн. Кошторис
58,0

2 Продукту

2.1
Кількість одиниць обладнання для оформлення та видачі 
паспортних документів

Од. Доповідна записка керуючої справами
20

2.2 Кількість каналів захищеного зв’язку Од. Доповідна записка керуючої справами 1

2.3
Кількість місяців для оплати за користування захищеним 
цифровим каналом конфіденційного зв’язку

Од. Доповідна записка керуючої справами
8

3 Ефективності

3.1 Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для 
оформлення та видачі паспортних документів

Тис. грн. Розрахунково ( відношення кошторису до 
доповідної записки керуючої справами) 12.8

3.2
Середні витрати на пидбання одного каналу захищеного 
зв'язку

Тис. Грн. Розрахунково ( відношення кошторису до 
доповідної записки керуючої справами

46,0

3.3
Середні витрати на помісячну оплату користування 
захищеним цифровим каналом конфіденційного зв'язку

Тис.грн. Розрахунково ( відношення кошторису до 
доповідної записки керуючої справами 7.25

Завдання 6.Придбання обладнання локальних 
комп’ютерних мереж

1 Затрат

1.1
Обсяг витрат на закупівлю обладнання локальних 
комп'ютерних мереж

тис.грн. Кошторис
10,0

2 Продукту

2.1
Кількість обладнань локальних комп’ютерних мереж, які 
планується придбати

Шт. Доповідна записка керуючої справами
1

3 Ефективності

3.1
Середня ввартість придбаних локальних комп’ютерних 
мереж

Тис. грн. Розрахунково ( відношення кошторису до 
доповідної записки керуючої справами) 10,0

Завдання 7. Придбання та монтаж кондиціонера
і

1 Затрат ............................................. ;



1.1 Обсяг витрат на закупівлю кондиціонера тис.грн. Кошторис 9,290
2 Продукту

2.1 Кількість кондиціонерів, які планується придбати Шт. Доповідна записка керуючої справами 1
3 Ефективності

3.1
Середня вартість кондиціонера Тис. грн. Розрахунково ( відношення кошторису до 

доповідної записки керуючої справами) 9,290

Завдання 8. Встановлення (в т.ч. виготовлення проектно- 
кошторисної документації) лічильника обліку тепла в 
адміністративному приміщенні по вул. Б.Хмельницького, 
27/25

1 Затрат

1.1

Обсяг витрат на встановлення (в т.ч. виготовлення проектно- 
кошторисної документації ) лічильника обліку тепла в 
адміністративному приміщенні по вул. Б.Хмельницького, 
27/25

тис.грн. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №14-55- 
VII від 30.08.2018р.“Про внесення змін до рішення 
Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 
№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік».

65,0

2 Продукту

2.1

Кількість лічильників, які планується придбати Шт. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №08-52- 
VII від З І .05.2018р. “Про внесення змін до Міської 
програми підвищення енергоефективності та 
енергозбереження м. Переяслава-Хмельницького 
Київської області на 2017-2020 роки, затвердженої 
рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 
29.06.2017 №07-38- VII»

1

3 Ефективності

3.1

Середня вартість встановлення (в т.ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації ) лічильника обліку 
тепла в адміністративному приміщенні по вул. 
Б.Хмельницького, 27/25

Тис. грн. Розрахунково (“ Рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради № 14-55-V11 від 30.08.2018р.‘‘Про 
внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради від 21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет 
міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».» до 
Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №08-52- 
VII від 31.05.2018р. ‘Про внесення змін до Міської 
програми підвищення енергоефективності та 
енергозбереження м. Переяслава-Хмельницького 
Київської області на 2017-2020 роки, затвердженої 
рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 
2 9.06.2017 №0 7-38- VII»

65,0

Завдання 9. Встановлення (в г.ч. виготовлення проектно- 
кошторисної документації ) лічильника обліку тепла в 
адміністративному приміщенні по вул. Б.Хмельницького, 
29/36



1 Затрат

1.1

Обсяг витрат на встановлення (в т.ч. виготовлення проектно- 
кошторисної документації ) лічильника обліку тепла в 
адміністративному приміщенні по вул. Б.Хмельницького, 
29/36

тис.грн. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №14-55- 
VII від 30.08.2018р.“Про внесення змін до рішення 
Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 
№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік».

65,0

2 Продукту

2.1

Кількість лічильників, які планується придбати Шт. Рішення Переяслав-Хмельн ицмісько ї ради 
VII від31.05.2018р. "Про внесення змін до Міської 
програми підвищення енергоефективності 
енергозбереження м.Переяслава-Хмельницького 
Київської області на 2017-2020 , затвердженої 
рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 
29.06.2017 Ш 7-38-УІІ»

1

3 Ефективності

3.1

Середня вартість встановлення (в т.ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації ) лічильника обліку 
тепла в адміністративному приміщенні по вул. 
Б.Хмельницького, 29/36

Тис. грн. Розрахунково ( Рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради №14-55^11 від 30.08.2018р.“ Про 
внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради від 21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет 
міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».до 
Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
VII від3 1.05.2018р. "Про внесення змін до Міської 
програми підвищення енергоефективності та 
енергозбереження м.Переяслава-Хмельницького 
Київської області на 2017-2020 роки, затвердженої 
рішенням Переяслав-Хмельн ицької міської ради від 
29.06.2017 № 07-38-VII»

65,0

Завдання 10.Придбання відеокамерн типу 2МР-І)ОМ-1,8 « 
Риб’яче око»

1 Затрат

1.1
Обсяг витрат на закупівлю відеокамери типу 2МР-ООМ-1.8 « 

і Риб'яче око»
тис.грн. Кошторис 7,390

2 11 роду к гу

2.1
Кількість відоекамер, які планується закупити Шг. Доповідна записка начальника відділу інформації 

та комп’ютерного забезпечення 1

3 Ефективності
|

3.1
Витрати на придбання однієї відеокамери Г рн.. Розрахунково ( відношення кошторису до 

Доповідна записка начальника відділу інформації 
та комп'ютерного забезпечення )

7,390



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1

Код
Найменування джерел 

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту'

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансуванн 

я

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 -у2) 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних _____ ^  ^  Костін
К О Ш Т І В  г  • • ~  "  :бшдпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:

. ,. Ж &  Ю.М. ЖаркоКерівник фінансового органу . .щ  ̂ . . . ,у 1 г з (підпис? (ініціали та прізвище)



Затверджено 
Наказ Міністерста фінансів України 

26 серпня 2014року №836

02
(КПКВКМБ)

021__
(КПКВКМБ)

0216040

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської 
ради_________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету) №

'/ * ?  * ? / / / -  /ґб у  * *  ^
і наказ У* *
Фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської

ради_____________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 0 *  Я * . /<&.

П АСП О РТ  
бюджетної програми місцевого 

бюджету на 2018 рік

Виконавчий комі тет Переяслав-Хмельницької міської ради 
(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради 
(найменування відповідального виконавця)

0620 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсиі бюджетного призначення 3394.225 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 0 тис. гривень та зі спеціального фонду -3394,225 тис. 
гривень.

5. Підстави д. ія виконання бюджетної програми

і З а к о н  У к р а їн и  « П р о  питну воду та питне в о д о п о с т а ч а н н я »  від 10.01.2002 № 2918-111



2.Закон України 44 Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2009-2020 роки від 03.03.2005 №2455-ІУ

3. Про внесення змін до Закону України « Про Загальнодержавну програму « Питна вода України» на 2006-2020 роки» від 20.10.2011 №3933-17

4. Міська програма по реалізації загальнодержавної програми « Питна вода України» на 2009-2020 роки №03-32-1V від 27.08.2009р.
5. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 74-48-УІІ від 22.02.2018р.44Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від

21.12.201 7 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

6. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 1 7-50-V11 від 29.03.2018р.44Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від

21.12.201 7 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 201 8 рік».

7. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 12-52-V11 від 3 1.05.2018р.44Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 

№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

8. . Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 03-56-V11 від 09.08.2018р.44Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від

21.12.201 7 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

9. . Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 10-5 7-V11 від 27.09.2018р.44Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від

21.12.201 7 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення питною водою належної якості

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№  ї/ іі КІІКВК КФКВК Назва підпрограми
і

!

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)
"  КІІКВК
№  |
з/ 
п

КФКВК

1 Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний
фонд спеціальний фонд



1 2 3 4 5 6 7

1.
0216040 0620 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води 3394,225 3394,225

Завдання 1 .Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт водопровідних 
мереж вул. Західна, Весела, Дружби, Т.Федоровича

100,0
100,0

Завдання 2. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт водопровідних 
мереж по вул. Шкільна

100,0
100,0

Завдання 3.Капітальний ремонт водопровідних мереж 
по вул. Козинська (до колодязя №2) 176,695 1 76,695

Завдання 4. Капітальний ремонт водопровідних мереж 
по вул. Героїв Великої Вітчизняної війни, вул. 
Ціолковського. провул. Дніпровському (від колодязя № 
4 до колодязя № 6 та колодязя № 7)

395,0

395,0

- —1
Завдання 5. Капітальний ремонт водопровідних мереж 
по вул. Героїв Великої Вітчизняної Війни (до колодязя 
№3)

135,460
135.460

Завдання 6. Капітальний ремонт водопроводу від 
станції 11 підйому води до мікрорайону Підварки, 
Новокиївеького та Золотоніського шосе)

2352,990
2352,990

..........1
Завдання 7. Капітальний ремонт водопровідних мереж 
по вул. Ціолковського (від колодязя № 5)) 134,080 134,080

Всього 3394,225 3394,225

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 > 4 5

Міська програма по реалізації загальнодержавної програми « 
Питна вода України» на 2009-2020 роки( зі змінами) 0216040

3394,225 3394.225



10. Результативні показники бюджетної програмиу розрізі підпрограм і завдань:

Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Значення

показника

Завдання 1. Виготовлення проектно- 
кошторисної документації на капітальний 
ремонт водопровідних мереж вул. Західна, 
Весела, Дружби, Т.Федоровича

1 Затрат

1.1.

Обсяг видатків на виготовлення проектно- 
кошторисної документації на капітальний ремонт 
водопровідних мереж вул. Західна, Весела, 
Дружби, Т.Федоровича

тис.грн. Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ 100,0

2. Продукту

2.1.
Кількість проектно-кошторисних документацій на 
капітальний ремонт водопровідних мереж вул. 
Західна, Весела, Дружби, Т.Федоровича

шт.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 22.02.2018 
року №70-48-УІІ « Про внесення змін до міської Програми по 
реалізації загальнодержавної програми Питна вода України» на 
2009-2020 роки».

1

3. Еф ект ивност і

3.1.

Середні витрати на виготовлення проектно- 
кошторисної документації на капітальний ремонт 
водопровідних мереж вул. Західна, Весела, 
Дружби, Т.Федоровича

тис.грн.

Розрахунково(Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ до Рішення 
Переяслав-Хмельницької міської ради від 22.02.2018 року №70- 
48-У11 « Про внесення змін до міської Програми по реалізації 
загальнодержавної програми Питна вода України» на 2009-2020 
роки».)

100,0

Завданя 2. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт 
водопровідних мереж по вул. Шкільна

1. Затрат

1.1.
Обсяг видатків на виготовлення проектно- 
кошторисної документації на капітальний ремонт 
водопровідних мереж по вул. Шкільна

тис.грн. Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ 100,0

2. Продукту

і
2.1.

Кількість проектно-кошторисних документацій на 
капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. 
Шкільна

шт.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 22.02.2018 
року №70-48-УП « Про внесення змін до міської Програми по 
реалізації загальнодержавної програми Питна вода України» на 
2009-2020 роки».

1



о 0 . Ефективності

3.1.
Середні витрати на виготовлення проектно- 
кошторисної документації на капітальний ремонт 
водопровідних мереж по вул. Шкільна

тис.грн.

Розрахунково(Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ до Рішення 
Переяслав-Хмельницької міської ради від 22.02.2018 року №70- 
48-У1І « Про внесення змін до міської Програми по реалізації 
загальнодержавної програми Питна вода України» на 2009-2020 
роки».)

100,0

Завдання 3. Капітальний ремонт водопровідних 
мереж по вул. Козинська (до колодязя №2)

1 Затрат

1.1
Обсяг видатків на капітальний ремонт 
водопровідних мереж по вул. Козинська (до 
колодязя №2

тис.грн
Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ

176,695

2. Продукту
Кількість погонних метрів, на яких планується 
капітальний ремонт водопровідних мереж

м. План капітального ремонту 136,549
">Л. Ефективності

Середня вартість капітального ремонту одного 
погонного метра водопроводу

Тис. грн. Розрахунково (відношення кошторису КП Переяслав - Хм. ВУК 
до плану
капітального ремонту)

1,294

Завдання 4. Капітальний ремонт водопровідних 
мереж по вул. Героїв Великої Вітчизняної війни, 
вул. Ціолковського, провул. Дніпровському (від 
колодязя № 4 до колодязя № 6 та колодязя № 7)

1 Затрат

1.1

Обсяг видатків на капітальний ремонт 
водопровідних мереж по вул. Героїв Великої 
Вітчизняної війни, вул. Ціолковського, провул. 
Дніпровському (від колодязя ЛІ' 4 до колодязя № 6 
та колодязя № 7)

тис.грн

Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ

395,00

2 Продукту

2.1 Кількість погонних метрів, на яких планується 
капітальний ремонт водопровідних мереж

м. План капітального ремонту 305,26

Ефективності
1

3.1 Середня вартість капітального ремонту одного 
погонного метра водопроводу

Тис. грн. Розрахунково (відношення кошторису КП Переяслав - Хм. ВУК 
до плану
капітального ремонту)

1,294

Завдання 5. Капітальний ремонт водопровідних 
мереж по вул. Героїв Великої Вітчизняної Війни 
(до колодязя №3)

1 Затрат



1.1
Обсяг видатків на капітальний ремонт 
водопровідних мереж по вул. Героїв Великої 
Вітчизняної Війни (до колодязя №3

тис.грн
Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ

135,460

2 Продукту

2.1 Кількість погонних метрів, на яких планується 
капітальний ремонт водопровідних мереж

м. План капітального ремонту 104,683

3 Ефективності

3.1 Середня вартість капітального ремонту одного 
погонного метра водопроводу

Тис. грн. Розрахунково (відношення кошторису КП Переяслав - Хм. ВУК 
до плану
капітального ремонту)

1,294

Завдання 6. Капітальний ремонт водопроводу 
від станції II підйому води до мікрорайону 
Підварки, Новокиївського та Золотоніського 
шосе)

1 Затрат

1.1

Обсяг видатків на капітальний ремонт 
водопроводу від станції II підйому води до 
мікрорайону Підварки, Новокиївського та 
Золотоніського шосе)

тис.грн

Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ

2352,990

2 Продукту

2.3 Кількість погонних метрів, на яких планується 
капітальний ремонт водопроводу

м. План капітального ремонту 1206,408
о0 Ефективності

3.1 Середня вартість капітального ремонту одного 
погонного метра водопроводу

Тис. грн. Розрахунково (відношення кошторису КП Переяслав - Хм. ВУК 
до плану
капітального ремонту)

1,950

Завдання 7. Капітальний ремонт водопровідних 
мереж по вул. Ціолковського (від колодязя №5)

1 Затрат
1.1 Обсяг видатків на капітальний ремонт 

водопровідних мереж по вул. Ціолковського (від 
колодязя №5)

тис.грн Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ 134,080

2 Продукту
2.1 Кількість погонних метрів, на яких планується 

капітальний ремонт водопровідних мереж
м. План капітального ремонту 103,616

3 Ефективності
3.1 Середня вартість капітального ремонту одного 

погонного метра водопроводу
Тис. грн. Розрахунково (відношення кошторису КП Переяслав - 

Хм. ВУКГ до плану
1,294



1. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)

Код
Найменування джерел 

надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

План видатків звітного періоду

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту"

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансуванн

10 11 12 13
Підпрограма
Інвестиційний проект
Надходження із бюдрюету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних 
коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Т.В. Костін 
(ініціали та прізвище)

/У
Д -' Ю.М. Жарко

(підпис) (У (ініціали та прізвище)



Затверджено 
Наказ Міністерста фінансів України 

26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської 
ради ________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету) №

/£ • ? ’ '  / / У'  / У  УУ .
і наказ

Фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської 
ради_____________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

П АСП О РТ
бюджетної програми місцевого 

бюджету на 2018 рік

02 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)

? 021 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)

0217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення 2296.100 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  0 тис. гривень та зі спеціального фонду -2296,100 гис, 
гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми

1.Закон України « Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 № 2918-111

2.Закон України 64 Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2009-2020 роки від 03.03.2005 №2455-1У

3. Про внесення змін до Закону України « Про Загальнодержавну програму « Питна вода України» на 2006-2020 роки» від 20.10.201 1 №3933-1 7

4. Міська програма по реалізації загальнодержавної програми « Питна вода України» на 2009-2020 роки №03-32-1У від 27.08.2009р.

5. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 74-48-У1І від 22.02.2018р.“Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 
№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік

6. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №  17-50-V11 від 29.03.2018р.“Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 
№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

7. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №  11-51 -VII від 26.04.2018р.“Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.201 7 
№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

8. «П р о гр а м а  благоустрою  міста П ереяслав -Х м ельни цького  на 2018 рік» від 21.12.2017 року №03-46-УІІ. (зі змінами )

9. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 12-52-УІІ від 26.04.2018р.“Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 
№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

10. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 10-53-УІ1 від 26.06.2018р.“Про внесення змін до рішення
21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

1 1. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №14-55-УІІ від 30.08.2018р.“Про внесення змін до рішення
21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

12. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №10-57-УІІ від 27.09.2018р.“Про внесення змін до рішення
21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення питною водою належної якості

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ $/іі КПКВК КФКВК Назва підпрограми

П е р е я с л а в - Х м е л ь н и ц ь к о ї  м і с ь к о ї  р а д и  в ід

П е р е я с л а в - Х м е л ь н и ц ь к о ї  м іс ь к о ї  р а д и  від

П е р е я с л а в - Х м е л ь н и ц ь к о ї  м іс ь к о ї  р а д и  від



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
____________________________________________________________________________________  (тис, грн)

1
№
з/
п

КГІКВК КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

] 2 3 4 5 6 7

1.
0217310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства
2296,3 00 2296,100

Завдання 1.Коригування проекту та експертизи по 
об’єкту «Будівництво артезіанської свердловини в 
мікрорайоні Підварки»

85,0
85,0

і!

Завдання 2. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на будівництво водопровідної мережі по 
вул.. Богданова від буд. №2 до буд. №11,11 -А )

60,0
60,0

| Завдання 3. Будівництво громадської вбиральні в парку 
ім. Г. Сковороди 750,0 750.0

|

Завдання 4. Будівництво( в т.ч. виготовлення проектно- 
кошторисної документації) водопроводу від колодязя 
В-1 до житлових будинків №11,11-А по вул. Богданова

1283,900
1283,900

"..... ' ! Завдання 5. Будівництво спортивно-ігрового дитячого 
майданчика по вул. Михайла Сікорського, 19 117,200 117,200

!
-

І
Всього 2296,100 2296,100

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн.)

| Найменування регіональної цільової 
програми та підпрограми КГІКВК загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом

1 2 о.3 4 5
1 )Міська програма по реалізації 
загальнодержавної програми « Питна вода 0217310 1428.900 1428,900



України на 2009-2020 роки» (зі змінами)
2)Програма благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік,затверджена 
рішенням Переяслав-Хмельницької 
міської ради від 21.12.2017 №03-46-УІІ (зі 
змінами)

750,0 750.0

3). Міська цільова програма «Громадський 
бюджет на 2017-2021 рр.» 117,200 117,200

Всього 2296,100 2296,100

10. Результативні показники бюджетної програмну розрізі підпрограм і завдань:

Показники Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

Завдання 1. Коригування проекту та 
експертизи по об’єкту «Будівництво 
артезіанської свердловини в мікрорайоні 
Підварки»

І Затрат

1.1.

Обсяг видатків на коригування проекту та 
експертизи по об’єкту «Будівництво 
артезіанської свердловини в мікрорайоні 
Підварки»

тис.грн. Кошторис 85,0

2. Продукту

2.1.

Кількість проектно-кошторисних 
документацій на коригування проекту та 
експертизи по об’єкт) «Будівництво 
артезіанської свердловини в мікрорайоні 
Підварки»

шт.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 
22.02.2018 року №70-48-VII « Про внесення змін до 
міської Програми « Питна вода України на 2009-2020 
роки» , затвердженої рішенням міської ради від 
27.08.2009 № 03-32-V

1

3. Ефект ивност і



3.1.

Середні витрати на коригування проекту та 
експертизи по об'єкту «Будівництво 
артезіанської свердловини в мікрорайоні 
Підварки»

тис.грн.

Розрахунково(Кошторис до Рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 22.02.2018 року №70-48- 
VII « Про внесення змін до міської Програми « Питна 
вода України» на 2009-2020 роки», затвердженої 
рішенням міської ради від 27.08.2009 № 03-32-У

85,0

Завдання 2. Виготовлення проектно- 
кош торисної докум ентації на 
будівництво водопровідної мережі по 
вул.. Богданова від буд. №2 до буд. 
№ 11, 11 -А )

1 затрат

1.1

І

Обсяг видатків на виготовлення проектно- 
кош торисної документації на 
будівництво водопровідної мережі по 
вул.. Богданова від буд. № 2 до буд. №11, 
11 -А )

Тис.грн

кошторис

60,0

'----
2 продукту

2.1

Кількість проектно-кошторисних 
документацій, які планується виготовити на 
будівництво водопровідної мережі по вул.. 
Богданова від буд.2 до буд. №11. 11-А)

Шт..

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 
22.02.2018 року №70-48-VII ‘"Про внесення змін до 
міської програми «Питна вода України на 2009-2020 
роки», затвердженої рішенням міської ради від 
27.08.2009 № 03-32- V

1

3 ефетивності
і

3.1

Середні виграти на виготовлення 
проектно-кош торисної документації на 
будівництво водопровідної мережі по 
вул.. Богданова від буд. № 2 до буд. №11, 
11 -А )

Тис.грн.

Розрахункової кошторис до Рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 22.02.2018 року №70-48- 
VII “ Про внесення змін до міської програми «Питна вода 
України на 2009-2020 роки», затвердженої рішенням 
міської ради від 27.08.2009 № 03-32- V)

60,0

Завдання 3. Будівництво громадської 
вбиральні в парку ім.. Г.Сковороди

/ Затрат

1.1.
...........  1

Обсяг видатків на будівництво громадської 
вбиральні в парку ім.. Г.Сковороди) тис.грн. Кошторис 750.0



2. Продукту

2.1.
Кількість громадських вбиралень , які 
планують побудувати в парку ім.. 
Г.Сковороди

шт.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 
21.3 2 .2017 року №03-46-УІЇ « Про внесення змін до 
Програми благоустрою м. Переяслава- Хмельницького 
на 2018 рік»

1

3. Еф ектнеп ост і

3.1.
Середня вартість будівництва громадської 
вбиральні в парку ім.. Г.Сковороди тис. грн.

Розрахунково(Кошторис до Рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 21.12.2017 року №03-46- 
VII « Про внесення змін до Програми благоустрою м. 
Переяслава- Хмельницького на 2018 рік»

750,0

Завдання 4. Будівництво( в т.ч. 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації) водопроводу від колодязя 
В-1 до житлових будинків №11,11-А по 
вул. Богданова

затрат

Обсяг видатків на будівництво( в т.ч. 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації) водопроводу від колодязя В-1 
до житлових будинків №11,11-А по вул. 
Богданова

Тис.грн.

кошторис

1283,900

продукту

Середні витрати на будівництво! в т.ч. 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації) водопроводу від колодязя В-1 
до житлових будинків №11,11-А по вул. 
Богданова

М2

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №05-57- 
VII від 27.09.2018р.“Про внесення змін до рішення 
Переяслав-Хмельницької міської ради від 27.08.2009 
№03-32- V із змінами»).

494

ефективності

Середні витрати на будівництво! в т.ч. 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації) водопроводу від колодязя В-1 
до житлових будинків №11,11-А по вул. 
Богданова

Тис.грн.

Розрахунково(Кошторис до Рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради № 05-57^11 від 
27.09.2018р."Про внесення змін до рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 27.08.2009 №03-32- V із 
змінами»).

2,599

Завдання 5. Будівництво спортивно- 
ігрового дитячого майданчика по вул.



1
Михайла Сікорського, 19

затрат

Обсяг видатків на будівництво спортивно- 
ігрового дитячого майданчика но вул. 
Михайла Сікорського, 19

Тис.грн
кошторис

117,200

продукту

Кількість спортивно-ігрових дитячих 
майданчиків по вул. Михайла 
Сікорського, 19 які планується 
побудувати

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
№04-46-УІІ від 21.12.2017р.“Громадський бюджет 
у місті Переяславі-Хмельницькому на 2017-2021 
роки»)

1

ефективності

Середні витрати на будівництво спортивно- 
ігрового дитячого майданчика по вул. 
Михайла Сікорського, 19

Тис.грн.

Розрахунково (кошторис до Рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради №04-46-VIІ від 
21.12.2017р.'Тромадський бюджет у місті 
Переяславі-Хмельницькому на 2017-2021 роки»)

117,200

І ........................ ... _

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:

Код
Найменування джерел

КПКВК !

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту'

Пояснення,
що

характеризую 
ть джерела 

фінансування

надходжень
загальний

фонд

спеціал ь 
ний 

фонд
разом

загал ьни 
й фонд

спеціальний
фонд

разом
загальн 

ий 
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7310

Будівництво об'єктів
житлово-комунального
господарства

2296,100 2296,100

2296,100 2296,100



Код
Найменування джерел 

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 
0] січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту’

Пояснення,
що

характеризую 
ть джерела 

фінансування
загальний

фонд

спеціал ь 
ний 

фонд
разом загальни 

й фонд
спеціальний

фонд
разом

загальн
ий

фонд

спеціальний
фонд

разом

0443 Коригування проекту та 
експертизи по об'єкту 
«Будівництво артезіанської 
свердловини в мікрорайоні 
Підварки»

0217310

X X 85,0 85,0 85,0 85,0

За рахунок 
коштів бюд
жету розвит

ку

Інші надходження 
спеціального фонду 85,0 85,0 85,0 85,0

0443 Виготовлення проектно- 
кошторисної документації 
на будівництво 
водопровідної мережі по 
вул.. Богданова від буд. №2 
до буд. №11, 11 -А )

0217310

60,0 60,0 60,0 60.0

За рахунок 
коштів бюд
жету розвит

ку

Інші надходження 
спеціального фонду 60,0 60,0 60,0 60,0

0443 Будівництво громадської 
вбиральні в парку ім. Г. 
Сковороди

0217310

750,0 750,0 750,0 750,0

За рахунок 
коштів бюд
жету розвит- 

ку
Інші надходження 
спеціального фонду 750,0 750,0 750,0 750.0

0443 Будівництво! в т.ч. 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації) 
водопроводу від колодязя 
В-1 до житлових будинків 
№11.11 -А по вул. 
Богданова

0217310

1283,900 1283,900 1283,900 1283,900

За рахунок 
коштів бюд
жету розвит

ку

Інші надходження 
спеціального фонду

1283,900 1283,900 1283,900 1283,900

0443 Будівництво спортивно- 
ігрового дитячого 
майданчика по вул. 
Михайла Сікорського, 19

0217310

1 17,200 1 17,200 117,200 1 17,200

За рахунок 
коштів бюд
жету розвит

ку
.............. . . *  ______.. .  .



Код
Найменування джерел 

надходжень
КГІКВК

Касові видатки етаном на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту1

Пояснення,
щоі характеризую 

ть джерела 
фінансування

.............. . -
загальний

фонд

спеціал ь 
ний 

фонд
разом загальни 

й фонд
спеціальний

фонд разом
загал ьн 

ий 
фонд

спеціальний
фонд разом

Інші н ад ходж ен ня  
сп ец іального  ф онду

1 17,200 1 17,200 117,200 117,200

Усього 2 2 9 6 ,1 0 0 2296,100 2 2 9 6 ,1 0 0 2 2 9 6 ,1 0 0

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних 
коштів.

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Т.В. Костін 
(ініціали та прізвище)

Ю.М. Жарко 
(ініціали та прізвище)



Затверджено 
Наказ Міністерста фінансів України 

26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської 
ради__________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету) №
/У У АУ /іДД - Л // Ж/Х / ґ  Уґу. 
і наказ

Фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської 
ради_____________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

№ АлАлл- лл ^  'ЛО'/’

і. 02
(КПКВКМБ)

021___
(КПКВКМБ)

0217440

П А С П О РТ  
бюджетної програми місцевого 

бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради 
(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради 
(найменування відповідального виконавця)

0456 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  13150,699 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  0 тис. гривень та зі спеціального фонду -13150,699 
тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. «П орядок  проведення ремонту  та утримання о б 'єк т ів  міського благоусгрою »від  23.09.2003 року № 154.



2.Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 року №2807-УІ.

3 .П останова В ерховно ї ради України  від 24.10.99 р .№ 1359-УІ «Про концепцію сталого розвитку населених пунктів».

4. « П р о гр ам а  благоустрою  міста П ереяслав-Х м ельницького  на 2 0 18 рік» від 21.12.2017 року №03-46-У1І.(зі змінами)

5. Р ішення П ереясл ав -Х м ел ьни цько ї  м іської ради № 13-46-У ІІ  від 21.12.2017 р. «Про бю дж ет міста П ереяслава-Х мельницького  на 2 0 1 8рік»

6. Рішення виконавчого  комітету П ереяслав -Х м ельни цько ї  міської ради №  01-01 від 09 .0 1 .2018р. «Про внесення змін до бю дж ету  міста П ереяслава-Х мельницького  на 2018 рік»

7. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №  74-48-У1І від 22.02.2018р.“Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 
№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

8. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №  17-50-V 11 від 29.03.2018р.“Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 
№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

9. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №  11-51 -VII від 26.04.2018р.“Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 
№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

10. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №12-52^11 від 31.05.2018р.“Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від
21.12.201 7 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2 0 1 8 рік».

11. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 1 0 - 5 3 ^  11 від 26.06.2018р.“ Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від
21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 201 8 рік».

12. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 03-56^11 від 09.08.2018р."Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від
21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

13. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 01 -56-V11 від 09.08.2018р." Про внесення змін до Програми благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік, затвердженої рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 № 03-46-УІІ»

14. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 12-55-УІ1 від 30.08.2018р." Про внесення змін до Програми благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
201 8 рік. затвердженої рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.201 7 № 03-46^11»

15. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №  14-55-УІІ від 30.08.2018р."Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від
21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

16. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 10-57-VI1 від 27.09.2018р."Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від
21.12.201 7 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми



Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та капітального ремонту транспортної інфраструктури.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/ іі к п к в к КФКВК Назва підпрограми

І- 0217442 0456 Підпрограма 1.Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

_______________________________________  (тис, грн)

 ̂
ІО>

КПКВК КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1.

0217442 0456 Підпрограма 1.

Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної 
інфраструктури

13150,699 13150,699

Завдання 1. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт 63.481 63.481

і Завдання 2. Капітальний ремонт вул. Контр-адмірала 
Лялька 1015.392 1015.392

------ |'------- - -■ ----- -----
Завдання 3. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на будівництво дороги по вул.. 
Промисловій

300,0
300,0

Завдання 4. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт частини 
тротуару по вул. Б.Хмельницького ( в межах будинку 
№57/56 та будинку №46)

77.538

77.538

Завдання 5.Реконструкція( в т.ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документаці вуличного 
освітлення з використанням інноваційних 
енергоефективних заходів ВДЕ (енергія сонця) за 
адресою вул. Пугачова (біля ЗОШ №7), м. Переяслав- 
Хмельницький, Київська область

243,752 243,752

Завдання 6. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт частини тротуару 
по вул. Сковороди в межах вул. Б. Хмельницького та 
вул. Ярмаркової

100,00 100.0

Завдання 7. Виготовлення проектно-кошторисної 100,00 100.0



..... ...... документації на капітальний ремонт частини тротуару 
по вул.. Б. Хмельницького в межах Борисоглібської 
площі та автовокзалу (парна сторона)
Завдання 8. Капітальний ремонт вул. Гаврила 297,537 297,537

Завдання 9. Капітальний ремонт вул. 55312 553,12

Завдання 10.Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт тротуару по вул. 
Новокиївське шосе в межах вул. Я. Потапенка та ЗОШ 
№4

70,0

70.0

Завдання 11. Коригування проекту та експертизи по 
об ’єкту«Капітальний ремонт частини вул. 

Грушевського ( в межах вул. Інтернаціональна та вул. 
Борисівське поле)

6,260

6,260

Завдання 12.Коригування проекту та експертизи по 
об’єкту «Капітальний ремонт вул. Борисівське поле 
(від вул. Б.Хмельницького до вул. Ярмаркова) з 
влаштуванням тротуару

100,0

100,0

Завдання 13.Коригування проекту та експертизи по 
об’єкту «Капітальний ремонт вул.Солонці») 100,0 100,0

г~
Завдання 14. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по капітальному ремонту вул.

64.971 64,971

Завдання 15. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт вул. 33,070

33,070

! Завдання 16. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт вул. Поліська

100,00 100,00

Завдання 17. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт частини тротуару 
по вул. Ярмаркова (в межах вул. Солонці та вул. 
Борисівське поле)

100,00

100,00

і

Завдання 18. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по капітальному ремонту вул. Контр- 
адмірала Лялька»

50,0
50.0

,—
Завдання 19. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт між квартального 
роз'їзду біля буд. №55 та №53 по вул. Грушевського

40,0
40,0

Завдання 20. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по реконструкції перехрестя вул. 
Б.Хмельницького, Грушевського та Покровської

60,0
60.0

і .... ...... ........... -.....-



Завдання 21. . Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по будівництву світлофорів на перехресті 
вул. Шкільної та вул. Грушевського

60,0
60.0

Завдання 22. Капітальний ремонт вул. 1648,115 1648,115

Завдання 23. Капітальний ремонт частини тротуару по 
вул. Б.Хмельницького ( в межах буд. № 57/56 та буд. 
№46)

2143,442 2143,442

Завдання 24. Капітальний ремонт частини тротуару по 
вул. Б.Хмельницького в межах Борисоглібської площі 
та автовокзалу (парна сторона)

3713,276 3713,276

Завдання 25. Капітальний ремонт вул. 1015,181 1015,181

Завдання 26. Капітальний ремонт заїзної кишені біля 
буд. №46 по вул. Новокиївськешосе 288,370 288,370

Завдання 2 7. Капітальний ремонт вул. Поліська 807,194 807,194

Всього 13150,699 13150,699

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 2) 4 5

1). «Програма благоустрою міста Переяслав-Хмельницького на 2018 
рік» (зі змінами)

0217442 12906,947 12906,947

2). Міська цільова програма «Громадський бюджет на 2017-2021 рр.» 243,752 243,752

Всього 13150,699 13150,699



10. Результативні показники бюджетної програмну розрізі підпрограм і завдань:

Показники Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

Підпрограма 1.Утримання та 
розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

Завдання 1.Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт вул. Маяковського

1 Затрат

1.1.

Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт вул. Маяковського

тис.грн. План використання бюджетних коштів 63.481

2. Продукту

2.1.

Кількість проектно- 
кошторисних документацій на 

капітальний ремонт 
вул. Маяковського

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 27.09.2018 р. № 06-57-У1І «Про внесення змін 

до програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік»

1

3. Ефективності

3.1.

Середні витрати на 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
капітальний ремонт  
вул. Маяковського

тис.грн.

!
Розрахунково(відношення плану використання 

бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 27.09.2018 р. № 

06-57-У11 «Про внесення змін до програми 
благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 

2018 рік»)

63,481

За вда ня 2. Ка п італьн ий 
ремонт вул. Контр-адмірала 
Лялька

1. Затрат

1.1. Обсяг видатків на капітальний 
ремонт вул. Контр-адмірала тис.грн. План використання бюджетних коштів 1015,392



Лялька
2. Продукту

2.1.
Площа міських шляхів,на яких 
планується провести 
капітальний ремонт

Тис.кв.м. План проведення капітального ремонту на 2018 
рік по місту Переяслав-Хмельницькому 3049,23

о Ефективності

3.1.

Середня вартість капітального 
ремонту 1 кв.м. дорожнього 
покриття по вул. Контр- 
адмірала Лялька

тис.грн.

Розрахунково(план використання бюджетних 
коштів до плану проведення капітального 
ремонту на 2018 рік по місту Переяслав- 

Хмельницькому)

0,333

Завдання 3.Виготовлення 
проектно-кошторисної 

документації на будівництво 
дороги по вул. Промисловій

І Затрат

1.1.

Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на будівництво 
дороги по вул. Промисловій

тис.грн. План використання бюджетних коштів 300,0

7
і Продукту

2.1.

Кількість проектно- 
кошторисних документацій на 
будівництво дороги по вул. 
Промисловій

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 21.12.2017р. №03-46-УІ1 «Про затвердження 

програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік.»

1

о Ефективності

3.1.

Середні витрати 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації 
будівництво дороги вул. 
Промисловій

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 21.12.2017р. №03- 
46-УІІ «Про затвердження програми благоустрою 

м. Переяслава-Хмельницького на 2018 рік.»)

300,0

Завдання 4. Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт частини тротуару 

по вул. Б.Хмельницького( в 
межах будинку №57/56та 
будинку №46), ... . .. 

1 Затрат
1.1. Обсяг видатків на виготовлення тис.грн. План використання бюджетних коштів 77.538



проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт частини тротуару по 
вул. Б.Хмельницького ( в межах 
будинку №57/56 та будинку 
№46)

2. Продукту

2.1.

Кількість проектно- 
кошторисних документацій на 
капітальний ремонт частини 
тротуару по вул. 
Б.Хмельницького ( в межах 

будинку №57/56 будинку 
№46) '

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 27.09.2018 р. № 06-57-УІІ «Про внесення змін 

до програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік»

1

->О. Ефективності
Середні витрати на 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації 
капітальний ремонт частини 
тротуару по вул. 
Б.Хмельницького межах 
будинку №57/56 та будинку 
№46)

Тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 27.09.2018 р. № 
06-57-УІІ «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

77.538

Завдання 5. Реконсв 
т.ч.виготовлення проектно- 

кошторисної документації 
вуличного освітлення 
використанням інноваційних 
енергоефективних заходів 
В Д Е  (енергія сонця) за 
адресою вул.. Пугачова (біля 

ЗОНІ №7), м.Переяслав- 
Хм ельн ицький,Київська 
область

І Затрат
І 1Л- Обсяг видатків на 

реконструкцію ( в т.ч. 
виготовлення проектно- 
кошторисної. документації 
вуличного освітлення 3

тис.грн. План використання бюджетних коштів 243,752



використанням інноваційних 
енергоефективних заходів ВДЕ 
(енергія сонця) за адресою вул.. 
Пугачова (біля ЗОШ №7), м. 
Переяслав-Хмельницький, 
Київська область

2. Продукту
2.1. Кількість реконструйованих 

опор з використанням 
інноваційних енергоефективних 
заходів ВДЕ (енергія сонця)

Од. Програма «Громадський бюджет м. Переяслава- 
Хмельницького на 2017-2021 роки» від 
04.09.2017 р. № 14-42/2-УІІ, згідно рішення від 
27.09.201 8 року «Про внесення змін до переліку 
заходів на 2018 рік. що фінансуються з Міської 
цільової програми «Громадський бюджет у місті 
Переяславі-Хмельницькому на 2017-2021 роки»

5

3. Ефективності
Середні витрати на 
реконструкцію 1 опори( в т.ч. 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації) 
вуличного освітлення 3 
використанням інноваційних 
енергоефективних заходів ВДЕ 
(енергія сонця) за адресою вул.. 
Пугачова (біля ЗОШ №7), м. 
Переяслав-Хмельницький. 
Київська область

Тис.грн. Розрахунково (відношення плану використання 
бюджетних коштів до Програми «Громадський 
бюджет м. Переяслава-Хмельницького на 2017- 
2021 роки» від 04.09.2017 р. № 14-42/2-УІІ; згідно 
рішення від 27.09.2018 року «Про внесення змін 
до переліку заходів на 2018 рік, що фінансуються 
з Міської цільової програми «Громадський 
бюджет у місті Переяславі-Хмельницькому на 
2017-2021 роки» )

48,750

Завдання 6. Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт частини тротуару по 
вул. Сковороди в межах вул. 
Б. Хмельницького та вул. 
Ярмаркової

1 Затрат

І.... ........

Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт частини тротуару по 
вул. Сковороди в межах вул. Б. 
Хмельницького та вул.

тис.грн. План використання бюджетних коштів

100,00



Ярмаркової
2. Продукту

2.1.

Кількість проектно- 
кошторисних документацій на 
капітальний ремонт частини 
тротуару по вул. Сковороди в 
межах вул. Б. Хмельницького 
та вул. Ярмаркової

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 22.02.2018 р. №64-48-УІІ «Про внесення змін 

до програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік»

1

-> Ефективності

3.1.

Середні витрати на 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
капітальний ремонт частини 
тротуару по вул. Сковороди в 
межах вул. Б. Хмельницького 
та вул. Ярмаркової

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 22.02.2018 р. №64- 
48-УІІ «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»

100,00

Завдання 7. Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт частини тротуару по 
вул.. Б. Хмельницького в 
межах Борисоглібськоїплощі 
та автовокзалу (парна 
сторона)

/ Затрат

1.1.

Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт частини тротуару по 
вул.. Б. Хмельницького в межах 
Борисоглібської площі та 
автовокзалу (парна сторона)

тис.грн. План використання бюджетних коштів 100,0

2. Продукту

2.1.

Кількість проектно- 
кошторисних документацій на 
капітальний ремонт частини 
тротуару по вул.. Б. 
Хмельницького в межах 
Борисоглібської площі та 
автовокзалу (парна сторона)

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 22.02.2018 р. №64-48-УІІ «Про внесення змін 

до програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік»

1



о
.3 . Ефективності

3.1.

Середні витрати на 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
капітальний ремонт частини 
тротуару по вул.. Б. 
Хмельницького в межах 
Борисоглібської площі та 
автовокзалу (парна сторона)

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 22.02.2018 р. №64- 
48-УІІ «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2 0 1 8  рік»

1 0 0 , 0

Завдання 8. Капітальний 
ремонт вул. КуредГ,

і. Затрат

і . і .
Обсяг видатків н капітальний 
ремонт вул. Куреди Гаврила тис.грн. План використання бюджетних коштів 297,537

2 . Продукту

2 . 1 .

Площа міських шляхів, на якій 
планується провести 
капітальний ремонт

Тис.кв.м.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 27.09.2018 р. № 06-57-УІІ «Про внесення змін 

до програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік»

901.627

о
3 ) . Ефективності

і

і 3.1.

Середня вартість 
капітального ремонту 
І кв.м. дорожнього покриття 
по вул. Куреди Гаврила

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 27.09.2018 р. № 
06-57-УІІ «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

0,330

Завдання 9.Капітальний 
ремонт вул. Борис

1. Затрат

1 . 1 .
Обсяг видатків на капітальний 
ремонт вул. Борисоглібська тис.грн. План використання бюджетних коштів 553,12

2 . Продукту
і

2 . 1 .

Площа міських шякій 
планується провести 
кап італ ьний ремонт

Тис.кв.м.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 27.09.2018 р. № 06-57-УІІ «Про внесення змін 

до програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік»

1676,12

3. Ефективності

3.1.
Середня вартість 
капітального ремонту І кв.м. тис.грн. Розрахунково(відношення плану використання 

бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 0,330



1

дорожнього покриття по вуя. 
Борисоглібська

Хмельницької міської ради від 27.09.2018 р. № 
06-57-УІІ «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

Завдання 10.Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт тротуару по вул.

Новокиївське шосе в межах 
вул. Я. Гіотапенка та ЗОШ 
№4

/ Затрат

1.1.

Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт тротуару по вул. 
Новокиївське шосе в межах 
вул. Я. Потапенка та ЗОШ №4

тис.грн. План використання бюджетних коштів
70,0

2. Продукту

2.1.

Кількість проектно- 
кошторисних документацій на 
капітальний ремонт тротуару 
по вул. Новокиївське шосе в 
межах вул. Я. Потапенка та 
ЗОШ №4

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 22.02.2018 р. №64-48-VIІ «Про внесення змін 

до програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік»

1

І
і -3* Ефект ивності

3.1.

Середні витрати на 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
капітальний ремонт тротуару 
по вул. Новокиївське шосе в 
межах вул. Я. Потапенка та 
ЗОШ №4

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 22.02.2018 р. №64- 
48-УІ1 «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»

70,0

1

Завдання 11. Коригування 
проекту та експертизи по 
об’єкту «Капітальний ремонт 
частини вул. Грушевського ( 
в межах вул.
Інтернаціональна та вул. 
Борисівське поле)



1 Затрат
Обсяг витрат на коригування 
проекту та експертизи по 
об’єкту «Капітальний ремонт 
частини вул. Грушевського ( в 
межах вул. Інтернаціональна та 
вул. Борисівське поле)

Тис.грн План використання бюджетних коштів

6,260

2 Продукту
Кількість проектів на 
коригування та експертизу по 
об’єкту «Капітальний ремонт 
частини вул. Грушевського ( в 
межах вул. Інтернаціональна та 
вул. Борисівське поле)

Шт.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 27.09.2018 р. № 06-57-УІІ «Про внесення змін 

до програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік»

1

3 Ефективності
Середні витрати на 
коригування проекту та 
експертизи по об’єкту 
«Капітальний ремонт частини 
вул. Грушевського ( в межах 
вул. Інтернаціональна та вул. 
Борисівське поле)

Тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 27.09.2018 р. № 
06-57-УІІ «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

6.260

1

Завдання 12. Коригування 
проекту та експертизи по 
об’єкту «Капітальний ремонт 
вул. Борисівське поле (від 
вул. Б.Хмельницького до вул. 
Ярмаркова) з влаштуванням 
тротуару

1 Затрат
1.1 Обсяг видатків на коригування 

проекту та експертизи по 
об’єкту «Капітальний ремонт 
вул. Борисівське поле (від вул. 
Б.Хмельницького до вул. 
Ярмаркова) з влаштуванням 
тротуару

тис.грн План використання бюджетних коштів

100,0

ґ 2 Продукту
■

2.1 Кількість проектів на 
коригування проекту та Од. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 1 

від 26.06.2018 р. №08-53-УІІ «Про внесення змін



експертизу по об'єкту 
«Капітальний ремонт вул. 
Борисівське поле (від вул. 
Б.Хмельницького до вул. 
Ярмаркова) з влаштуванням 
тротуару

до Програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік, затвердженої 

рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 21.12.2017 №03-46-УІІ»

3 Ефект ивності Тис.грн.
3.1 Середні витрати на 

коригування проекту та 
експертизи по об'єкту 
«Капітальний ремонт вул. 
Борисівське поле (від вул. 
Б.Хмельницького до вул. 
Ярмаркова) з влаштуванням 
тротуару

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 26.06.2018 р. №08- 
53-УІ1 «Про внесення змін до Програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік, затвердженої рішенням Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 21.12.2017 № 03- 
4 6 - V I I »  )

100,0

і

Завдання 13 . Коригування 
проекту та експертизи по 
об’єкту «  Капітальний ремонт 
вул. Солонці»

І Затрат
1.1

і

Обсяг видатків на коригування 
проекту та експертизи по 
об'єкту « Капітальний ремонт 
вул. Солонці»

тис.грн План використання бюджетних коштів

100,0

2 Продукту
2.1 Кількість проектів по 

коригуванню та експертизі 
об’єкту « Капітальний ремонт 
вул. Солонці»

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 21.12.2017р. №03-46-УП «Про затвердження 

програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік.»

1

о
3 Ефективності Тис.грн.
3.1 Середні витрати на 

коригування проекту та 
експертизи по об'єкту 
«Капітальний ремонт вул. 
Солонці»

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 21.12.2017р. №03- 
46-УІІ «Про затвердження програми благоустрою 

м. Переяслава-Хмельницького на 2018 рік.»)

100.0

Завдання 14. Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації по 
капітальному ремонту вул.
Кутєцова



1 Затрат

1.1.

Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт вул. Кузнєцова

тис.грн. План використання бюджетних коштів

64,971
2. Продукту

2.1.

Кількість проектно- 
кошторисних документацій на 
капітальний ремонт вул. 
Кузнєцова

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 27.09.2018 р. №  06-57-УІІ «Про внесення змін 

до програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік» 1

->з. Ефективності

3.1.

Середні витрати на 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
капітальний ремонт вул. 
Кузнєцова

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 27.09.2018 р. № 
06-57-VII «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

64,971

Завдання 15. Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 

ремонт вул. Оболонна і
............... ..............^

і Затрат

і . і .

Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт вул. Оболонна

тис.грн. План використання бюджетних коштів

33,070
2. Продукту

....................  ....................... .....................................д

2.1.

Кількість проектно- 
кошторисних документацій на 
капітальний ремонт вул. 
Оболонна

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 27.09.2018 р. №  06-57-УІІ «Про внесення змін 

до програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік» 1

3. Ефективності

3.1.

Середні витрати на 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
капітальний ремонт вул. 
Оболонна

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 27.09.2018 р. № 
06-57-УІІ «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

33,070

Завдання 16. Виготовлення



проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт вул. Поліська

1 Затрат

1.1.

Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт вул. Поліська

тис.грн. План використання бюджетних коштів

100,0
2. Продукту

2.1.

Кількість проектно- 
кошторисних документацій на 
капітальний ремонт вул. 
Поліська

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 03.05.2018 р. № 87-51/2-УІІ «Про внесення 
змін до програми благоустрою м. Переяслава- 

Хмельницького на 2018 рік» 1
3. Ефективності

3.1.

Середні витрати на 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
капітальний ремонт вул. 
Поліська

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 03.05.2018 р. №87- 
51/2-У 11 «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»

100,0

Завдання 17. Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт частини тротуару по 
вул. Ярмаркова (в межах вул. 
Солонці та вул. Борисівське 
поле)

1 Затрат

1.1.

Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт частини тротуару по 
вул. Ярмаркова (в межах вул. 
Солонці та вул. Борисівське 
поле)

тис.грн. План використання бюджетних коштів 100,0

2. Продукту

2.1.

Кількість проектно- 
кошторисних документацій на 
капітальний ремонт частини 
тротуару по вул. Ярмаркова (в

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 03.05.2018 р. №87-51/2-УІІ «Про внесення 
змін до програми благоустрою м. Переяслава- 

Хмельницького на 2018 рік» 1



! межах вул. Солонці та вул. 
Борисівське поле)

л Ефективності

3.1.

Середні витрати на 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
капітальний ремонт частини 
тротуару по вул. Ярмаркова (в 
межах вул. Солонці та вул. 
Борисівське поле)

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 03.05.2018 р. №87- 
51/2-УП «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

100,0

Завдання 18.. Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт вул. Контр-адмірала 
Лялька

1 Затрат

1.1.

Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт вул. Контр-адмірала 
Лялька

тис.грн. План використання бюджетних коштів
50,0

2. Продукту

2.1.

Кількість проектно- 
кошторисних документацій на 
капітальний ремонт вул. Контр- 
адмірала Лялька

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 03.05.2018 р. №87-51/2-УІІ «Про внесення 
змін до програми благоустрою м. Переяслава- 

Хмельницького на 2018 рік» 1
"УЛ. Ефективності

3.1.

Середні витрати на 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
капітальний ремонт вул. Контр- 
адмірала Лялька

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 03.05.2018 р. №87- 
5 1/2-УІІ «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

50.0

Завдання 19. Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт міжквартальн 
роз'їзду біля буд. та 
по вул. Ерушевського

1
!

1 Затрат



1.1.

Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт міжквартального 
роз’їзду біля буд. №55 та №53 
по вул. Грушевського

тис.грн. План використання бюджетних коштів 40,0

2. Продукту

2.1.

Кількість проектно- 
кошторисних документацій на 
капітальний ремонт 
міжквартального роз'їзду біля 
буд. №55 та №53 по вул.
Г рушевського

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 31.05.2018 р. № 02-52-УІІ «Про внесення змін 
до програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік»

1

о Ефективності

3.1.

і

Середні витрати на 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
капітальний ремонт 
міжквартального роз'їзду біля 
буд. №55 та .№53 по вул. 
Грушевського

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 31.05.2018 р. № 
02-52-УІІ «Про внесення змін до програми 
благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

40.0

Завдання 20. Виготовлення 
проектно-кошторисної 

документації по 
реконструкції перехрестя вул. 
Б. Хм ельннц ького, 
Грушевського та

1 Затрат

1.1.

Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації по реконструкції 
перехрестя вул. 
Б.Хмельницького.
Грушевського та Покровської

тис.грн. План використання бюджетних коштів 60.0

2. Продукту

2.1.

Кількість проектно- 
кошторисних документацій по 
реконструкції перехрестя вул. 
Б.Хмельницького. 
Грушевського та 1 Іокровської

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 31.05.2018 р. № 02-52-УП «Про внесення змін 
до програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік» 1



.3 . Ефективності [ ...........................■..................... ...—.......... ........... ■.. " "

3.1.

Середні витрати на 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації по 
реконструкції перехрестя вул. 
Б.Хмельницького, 
Грушевського та Покровської

тис.грн.

Розрахунково) відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 31.05.2018 р. № 
02-52-УІІ «Про внесення змін до програми 
благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

60,0

Завдання 21. Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації по будівництву 
світлофорів на перехресті вул. 
Шкільної та вул.
Грушевського

/ Затрат

1.1.

Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації по будівництву 
світлофорів на перехресті вул. 
Шкільної та вул. Грушевського

тис.грн. План використання бюджетних коштів
60,0

2. Продукту

2.1.

!

Кількість проектно- 
кошторисних документацій по 
будівництву світлофорів на 
перехресті вул. Шкільної та 
вул. Грушевського

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 30.08.2018 р. № 12-55-У1І «Про внесення змін 

до програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік»

1

1
■ ........і ">_з. Ефективності
!

1

!
3.1.

Середні витрати на 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації по 
будівництву світлофорів на 
перехресті вул. Шкільної та 
вул. Грушевського

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 30.08.2018 р. № 
12-55-УП «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік)

60.0

Завдання 22. Капітальний 
ремонт вул. Маяковського і

1- Затрат

1.1.
Обсяг видатків п капітальний 
ремонт вул. Маяковського тис.грн. План використання бюджетних коштів 1648,115

1 Продукту
2.1. Площа міських шляхів, на якій Тис.кв.м. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради



п. чинується провест 
капітальнн й ремон

від 27.09.2018 р. № 06-57-УІІ «Про внесення змін 
до програми благоустрою м. Переяслава- 

Хмельницького на 2018 рік»

4994.29

-3. Ефективності

3.1.

( ’ереднявартість 
капітального ремонту 
дорожнього покриття по вул. 
Маяковського

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 27.09.2018 р. № 
06-57-УІІ «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

0,330

Завдання 23. Капітальний 
ремонт частини тротуару по 
вул. Б.Хмельницького ( в 
межах буд. № 57/56 та буд. 
№46)

1. Затрат

1.1.

Обсяг видатків на капітальний 
ремонт частини тротуару по 
ву ї. Б.Хмельницького ( в межах 
буд. №  57/56 та буд. №46)

тис.грн. План використання бюджетних коштів 2143,442

2. Продукту

2.1.
Площа тротуару, на якій 
планується провести 
капітальний ремонт

Тис.кв.м.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 09.08.2018 р. №01-56-УІІ «Про внесення змін 

до Програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік, затвердженої 

рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 21.12.2017 №03-46-УІ1»

4098,36

г. Ефективності

3 .1.

( 'ередня вартість 
капітального ремонту 1кв.м. 
тротуару по вул. 
Б.Хмельницького ( в межах буд. 
№57/56 та буд. №46)

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 09.08.2018 р. №01- 
56-УІІ «Про внесення змін до Програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік, затвердженої рішенням Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 21.12.201 7 № 03- 
46-У11» »)

0,523

Завдання 24. Капітальний 
ремонт частини тротуару по 
вул . Б.Хмельницького в межах 
Борисоглібської площі та



автовокзалу (парна сторона)
1. Затрат

1.1.
і

Обсяг видатків на капітальний 
ремонт частини тротуару по 
вул. Б.Хмельницького в межах 
Борисоглібської площі та 
автовокзалу (парна сторона)

тис.грн. План використання бюджетних коштів
3713.276

2. Продукту

2.1.
Площа тротуару, на якій 
планується провести 
капітал ьний ремон т

Тис.кв.м.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 09.08.2018 р. №01-56-VIІ «Про внесення змін 

до Програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік, затвердженої 

рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 21.12.2017 №03-46-УІІ»

7099.95

о-3. Ефективності

3.1.

Середня вартість 
капітального ремонту І кв.м. 
тротуару по вул. 
Б.Хмельницького в межах 
Борисоглібської площі та 
автовокзалу (парна сторона) ч

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 09.08.2018 р. №01- 
53-У1І «Про внесення змін до Програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік, затвердженої рішенням Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 21.12.2017 № 03- 
46-VIІ» »)

0.523

Завдання 25. Капітальний 
ремонт вул. Оболонна

■ ' ....... ■

1. Затрат

1.1. Обсяг видатків н капітальний 
ремонт вул. Оболонна тис.грн. План використання бюджетних коштів

1015.181
2. Продукту

2.1.
Площа міських шляхів, на якій 
планус тьсяпровести 

капітальний ремонт
Тис.кв.м.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 27.09.2018 р. № 06-57-УІІ «Про внесення змін 

до програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік»

2030.36

3. Ефективності

3.1.

і ... _ і

С 'ередня вартість 
капітального ремонту І кв.м. 
доро жнього покриття по вул. 
Оболонна

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 27.09.2018 р. № 
06-57-УП «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на

0.5



і 2018 рік»)!
I Завдання 26. Капітальний 

ремонт заїзної кишені біля буд 
№46 по вул. Новокиївське шосе

1. Затрат

1.1.
Обсяг видат ків на капіт альний  
рем онт  за їзної киш ені біля буд. 
№ 46 по вул. Н овокиївське шосе

тис.грн. План використання бюджетних коштів 288,370

2. П родукт у

2.1.
П лощ а м іських шляхів, на якій  
плануєт ься провест и  
кап італ ь н и й рем  он т

Тис.кв.м.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 27.09.2018 р. № 06-57-УІІ «Про внесення змін 

до програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік»

576.7

2?. Ефективності

3.1.

Середня варт іст ь 
капіт ального рем онт у 1кв.м. 
дорож нього покрит т я біля 
буд.№ 46 по вул. Н овокиївське  
шосе

і

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 27.09.2018 р. № 
06-57-УІІ «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

0,5

Завдання 25. Капітальний 
ремонт вул. Поліська

і 1.; Затрат

| 1.1. Обсяг видат ків на капіт альний  
рем онт  вул. П оліська

тис.грн. План використання бюджетних коштів 807,194
7 П родукт у

2.1.
П лощ а м іських ш л я х ів л а  якій  
плануєт ься провест и  
капі та. іьии й рем  о 11 т

Тис.кв.м.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 27.09.2018 р. №  06-57-УІІ «Про внесення змін 

до програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік»

1614.39

л Ефективності

1 3.1.

Середня варт іст ь  
капіт ального рем онт у 1кв.м. 
дорож нього покрит т я по вул. 
Поліська

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 27.09.2018 р. № 
06-57-УІІ «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

0,5

і1



] 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:

Код
Найменування джерел 

надходжень
КПКВ

К

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту'

Пояснення,
що

характеризую 
ть джерела 

фінансування
загал ь я 

ий фонд
спеціальни 

й фонд разом
загальни 
й фонд

спеціальний
фонд разом загальни 

й фонд
спеціальний

фонд разом

] 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1.
Утримання та розвиток 
інших об'єктів транспортної 
інфраструктури

0456 Виготовлення проектно- 
кошторисної документації 
на будівництво дороги по 
вул. Про.мисловій

021744
2

300,0 300,0 X 300,0 300,0

За раху нок 
коштів бюд
жету розвит

ку
Інші надходження 
спеціального фонду

300,0 300,0 300,0 300,0

Виготовлення проектно- 
кошторисної документації 
по реконструкції перехрестя 
вул. Б.Хмельницького, 
Грушевського та 
Покровської

60,0 60,0 X 60,0 60,0

За рахунок 
коштів бюд
жету розвит

ку

Інші надходження 
спеціального фонду 60,0 60,0 X 60,0 60.0

Реконструкція( в т.ч. 
виготовлення проектно- 
кошторисної документаці 
вуличного освітлення з 
використанням інноваційних 
енергоефективних заходів 
ВДЕ (енергія сонця) за 
адресою вул. Пугачова (біля 
3()Ш №7), м. 1 Іереяслав- 
Хмельницький, Київська 
область

243,752 243,752 X 243,752 243,752

За рахунок 
коштів бюд
жету розвит- 

ку

Інші надходження 
спеціального фонду

243,752 243,752 X 243,752 243.752



Код

..  ;; ....

Найменування джерел 
надходжень

КПКВ
К

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту'

Пояснення,
що

характеризую 
ть джерела 

фінансування
загал ьн 
ий фонд

спеціальни 
й фонд разом

загальни 
й фонд

спеціальний
фонд разом загаїьни 

й фонд
спеціаіьний

фонд разом

Виготовлення проектно- 
кошторисної документації 
по будівництву світлофорів 
на перехресті вул. Шкільної 
та вул. Грушевського

60,0 60,0 60,0 60,0

За рахунок 
коштів бюд
жету розвит

ку

Інші надходження 
спеціального фонду

60,0 60,0 60,0 60,0

X X
Усього 663,752 663,752 663,752 663,752

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних  ̂ ~ ~ ~ Т В Костін
коштів. /У. . : : .Дтпдпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
„  . , .  У І /Г ґ  Ю.М. ЖаркоКерівник фінансового органу .—У —  ту . . . .1  ̂ (підпису (ініціали та прізвище)


