
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМ ЕЛЬНРЇЦЬКА М ІСЬКА РАДА 
КИ ЇВС ЬКО Ї ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМ ІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від « 0~/у> 2019 року

м.Переяслав-Хмельницький

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 
від 23.11.2018 №2629-УТІІ, рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від
20.12.2018 № 03-62-V II « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 
2019 рік», рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.02.2019 №21- 
64-V II « Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 20.12.2018 № 03-62-УіІ « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 
2019 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880 ( у 
редакції наказу Міністерства Фінансів України від 29.12.2018 №1209) та наказу 
Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти
бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
21.01.2003 за № 47/7368 із змінами, керуючись п 20 ч 4 ст. 42 Закону України « 
Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік :

- 0210160 - керівництво 1 управління у відповідній сфері у міста (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах;
- 0212010 - багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню;
- 0212111 - первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної ( медико-санітарної) допомоги;



- 0217130 — здійснення заходів із землеустрою;
- 0217330 - будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності;
- 0217370 - реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
території;
- 0217461 - утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

7190"02338  ЛІН
0 0 0 0 2

Переяслав-Хмельницьха міська рада

39/07-09/11-19 від 07.03.2019

2027726023388



ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ

« і ї »  6 і/ ш  У У у  20 І  я  р. №
м. Переяслав-Хмельницький

Про затвердження змін до паспортів  
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Закону України від 23.11.2018 року № 2629-УІІІ «Про 
Державний бюджет України на 2019 рік», рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради № 03-62-УІІ від 20.12.2018 року «Про бюджет міста Переяслава- 
Хмельницького на 2019 рік», рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
№ 21-64-УІІ від 28.02.2019 року «Про внесення змін до рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради № 03-62-УІІ від 20.12.2018 «Про бюджет міста 
Переяслава-Хмельницького на 2019 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 М іністерства фінансів 
України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у 
М іністерстві ю стиції України 10.09.2014 року за № 1103/25880 (зі змінами) (у 
редакції наказу М іністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209), 
наказу М іністерства фінансів України від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти 
бюджетних програм» зареєстрованим в М іністерстві ю стиції України 21.01.2003 
року за № 47/7368 із змінами)

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік головним 
розпорядником коштів по якому є виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької 
міської ради за КПКВК: 0210160, 0212010, 0212111, 0217130, 0217330, 0217370, 
0217461 (паспорти додаються).

НАКАЗУЮ :

308719002407500001
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ЗАТВЕРДЖ ЕНО
І Іаісаз Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРД Ж ЕНО
Наказ / розпорядчий документ
І Виконавчий комітет І Ісрсяслав-Хмсльницької
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету) / / '  О У / / ї '  
наказ 0%  Об. Л/9/9/ЮЛ//
Фінансове у правління І ІсрсяслаВ-Хмсльницької 
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
/ / ' С 'З  А О / У /  №  У ¥ /О І'й * >

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

Виконанаий комітет І Іереяслав-Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Ш 1 І _  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах.об’’єднаних
(КФКВК) територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)
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4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 16 338 843 гривень, у тому числі загального фонду 16 148 843 гривень та 
спеціального фонду 190 000________гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010р. ( зі змінами та доповненнями)

2. Указ Президента України « ІІро стратегію сталого розвитку» Україна 2020» від 12.01.15р.№5/2015.

3. Закон України « Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.1 1.18р. № № 2629-У111

4. Закони України « Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05. !997р.( зі змінами та доповненнями) .

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. №308-р. «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».

6. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р №805 « Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів»» (зі змінами від 02.12.2014р. №1194).

7.ІІостанова від 09.03.2006 р. №268 « Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, суддів та інших органів» ( зі змінами).

8. І Іостанова Кабінету Міністрів №100 від 08.02.1995 року « І Іро затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати»

9. Наказ Міністерства 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. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 20.12.2018 року № 03-62-УП « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік».

1 1. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.1 1.2018 року № 15-61-УП «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста І Іереяслава—Хмельницького на 2019 рік».

12. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.02.2019 року № 21-64-УП «Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 

від 20.12.2018 № 03-62-УІІ «І Іро бюджет міста І Іереяслава-Хмельницького на 2019 рік»



з

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 1 Ірийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Завдання 1 Керівництво і управління органами місцевого самоврядування

2 Завдання 2. Придбання комп’ютерної техніки для відділів виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів
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гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 О3 4 5

1 Керівництво і управління органами місцевого самоврядування 16 148 843 16 148 843
2 Придбання комп’ютерної техніки для відділів виконавчого комітету 

Переяслав-Хмельницької міської ради
190 000 190 000

Усього 16 148 843 190 000 16 338 843

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

Одини
ця Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

виміру

№
1 Іоказник

Із/
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п

І 2 о3 4 5 6

Завданий І Керівництво і управління органами місцевого самоврядування

І затрат
кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 69 69

Площа адміністративних 
приміщень Кв.м. Інвентаризаційна справа 1078,7 1078,7

Фонд оплати праці гри. Кошторис 14 225 900 14 225 900

2 продукту

Кількість отриманих 
листів, звернень, заяв, 
скарг та виданих 
довідок

Од.

Книга прийому громадян 9622 9622

Кількість отриманих та 
підготовлених 
нормативно правових 
актів

Од.

Журнал реєстрації 40 40

Кількість проведених 
засідань, нарад, 
семінарів

Од.
Журнал реєстрації 26 26

о3 ефективності
Витрати на утримання 
однієї штатної одиниці

Гри. Розрахунково( відношення кошторису до 
затвердженого штатного розпису) 206172 206172
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Кількість виконаних 
нормативно- правових 
актів на одного працівника

Од. Розрахунгсово( відношення журнал реєстрації до 
штатного розпису) 0,6 0,6

Кі л ь кість в и ко на них 
листів, звернень, заяв, 
скарг на одного 
працівника

Од.
Розрахунково( відношення книги прийому громадян 

до штатного розпису) 139 139

ЯКОСТІ

4.
1

Рівень задоволення 
кількістю звернень % Розрахунково(автоматизована система контролю 

документообігу ДОКІІРОФ) 100 100

4.
2

Рівень задоволення 
кількістю наданих 
консультацій

% Розрахунково(автоматизована система контролю 
документообігу ДОКПРОФ) 100 100

Завдання 2. Придбання комп’ютерної техніки для відділів виконавчого комітету Персяслав-■Хмельницької міської ради

1 заграт

Обсяг бюджетних 
призначень на закупівлю 
комп’ютерної техніки для 
відділів виконавчого 
комітету 1 Іерсяслав- 
Хмельницької міської ради

Гри. Кошторис 190 000 190 000

2 продукту

Кількість одиниць 
ком п ’ ютерної тех н і к и для 
відділів виконавчого 
комітету 1 Іереяслав- 
Хмельницької міської ради

Шт. Доповідна записка начальника відділу інформаціїта 
ком п ’ ютерного забезпеч ення 19 19



7

3 ефективності

Середні витрати на 
придбання однієї одиниці р 
ком п ’ ютер ної геXні ки

Розрахунково (відношення кош торису до доповідної 
записки начальника відділу інформації та 

комп’ютерного забезпечення)
10 000 10 000

Міський голова 

П О ГО Д Ж ЕН О :

Фінансове управління Переяслав-Хмельницької 

міської ради

Начальник фінансового управління 

Дата погодження

підпис)

V 3 і

4 у  її  ,
(підпіїс)

-,\ - 1 ® \  Іден ти ф ікац ійн и й  / г і -  / /  
V .  код 0540337£ / &  7
\Ч чО' &//

Костін Т.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Жарко ІО.М.
(ініціали/ініціал, прізвище)
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ЗАТВЕРД Ж ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРД Ж ЕН О  
1 Іаказ / розпорядчий документ 
Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької 
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) //3,9/О т - 0 3 /
,0. 0., А *  4наказ ЮСУ

Фінансове управління Переяслав-Хмельницької 
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
//  03 А О & Р. №  # / 0 ґ'р2>

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

0731 
(КФКВК)

Ні і гатон рофільна стаї нонар і іа меди ч і іа допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
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4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 240 00 гривень, у тому числі загального фонду о гривень та спеціального
фонду 240 000 гривень.

5. і Іідстави для виконання бюджетної програми

1. Рішення І Іереяслав-Хмельницької міської ради від 28.02.2019 року № 21-64-УІІ «І Іро внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від
20.12.2018 № 03-62-УІІ «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік»

2. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.02.2019 року № 07-64-УП «Про затвердження Міської програми фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п 1 Цль державної політики

1 Зміцнення матеріально-технічної бази медичного закладу

2 Впровадження сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я

7. Мста бюджетної програми
Забезпечення персоналу необхідним обладнанням, технічним оснащенням для покращення надання медичних послуг 
І {РЛ.



з

X. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

І Завдання 1. Придбання комп’ютерної техніки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о3 4 5

1 11 ридбання комн’ютерної техніки 240 000 240 000
Усього 240 000 240 000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
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гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1 2 О3 4 5

І Міська програма фінансової підтримки комунального некомерційного 
підприємства Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницька 
центральна районна лікарня» на 2019 рік

240 000 240 000

Усього 240 000 240 000

] 1. Результативні показники бюджетної програми

№  Показник 
з/п

Одні їй 
ця 

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

1 2 о3 4 5 6 7

Завдання 1 Придбання комп’ютерної техніки

затрат
Обсяг видатків на придбання 
комп’ютер11ої техпіки гри

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.02.2019 року № 21- 
64-УІІ «Про внесення змій до рішення Переяслав-Хмельницької міської 

ради від 20.12.2018 № 03-62-V11 «Про бюджет міста Переяслава- 
Хмельницького па 2019 рік»

240 000 240 000

продукту
Кількість одиниць матеріально- 
технічного оснащення для кабінетів 
лікарів

Клопотання директора К І111 Переяслав-Хмельницької районної ради « 
Піт. 1 Іереяслав-Хмельиицька ЦРЛ» Л.В. Кузьменчук 20 20

З ефективності
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Середня вартість однієї одиниці 
матеріально-технічного оснащення 
для кабінетів лікарів 1 рн.

Розрахунково ( Відношення рішення Переяслав-Хмельницької міської 
ради від 28.02.2019 року № 21-64-VIІ «Про внесення змін до рішення 

Переяслав-Хмельницької міської ради від 20.12.2018 № 03-62-УІІ «І Іро 
бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік» до клопотання 
директора КІ I I1 Переяслав-Хмельницької районної ради « І Іереяслав- 

Хмельиицька ІДРЛ»Л.В. Кузьменчук)

12 0 0 0 12 000

ЯКОСТІ

Динаміка забезпечення 
матеріап ьію-техні ч н им оснаще н ням 
К І I I1 Переяслав-Хмельницької районної 
ради « Персяслав-Хмсльницька ЦРЛ»

%

Розрахунково ( Відношення кількості матеріально-технічного 
оснащення придбаного в поточному році до минулих років)

0

0

Міський голова 

П О ГО Д Ж ЕН О :

Фінансове управління ІІереяслав-Хмсльницької 

міської ради

Начальник фінансового управління 

Дата погодження

м. п. ■// 03. &0

(підпис)

■0е

а ']СПП~ у. , 7 \

У
(підпис)

і > ^ II
\\ °  © \  Ілояіифікаїййний/о >+..;/

* ч № ов*оа̂ < ? 'ь ІЇ

* ’Л у '

Кос ті 11 Т .В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Жарко Ю .М .
(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0200000 
(код)

0210000
(код)

д. 0217130
(код)



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНІ Ю
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет І Ісреяелав-Хмсльницької
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів 
м і сцевого бюджету) Л /.99/ 9  9 0 9  / У / "  '/$  
наказ 9к9? ОУ.СЗ, <90 /9  
Фінансове Управління Переяслав-Хмельницької 
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

/ /  об. №  / / / а ґ - о з

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет І Ісреяелав-Хмсльницької міської пади______________________
(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської р ад и__________________
(найменування відповідального виконавця)

0421 Здійснення заходів із землеустрою __ _________ ______ _
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань __69 200_______ гривень, у тому числі загального фонду  69 200 гривень та
спеціального фонду 0_______ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

І. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №14-61 -VII від 29.1 1.2019 р. «Про внесення змін до «Програми розробки документації із землеустрою в м. Переяславі- 
Хмельницькому на 2019 роки», затвердженої рішенням міської ради від 25.10.2018 № 10-59-УІІ, шляхом викладення її в новій редакції»

2. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 143-59- VII від 25.10.2018 р. « Про надання дозволу виконавчому комітету Переяслав-Хмельницької міської 
ради Київської області на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення Борисоглібська площа в м. Переяславі-Хмельницькому Київської області»

3. Рішення І Іереяслав-Хмельницької міської ради № 144-59- VII від 25.10.2018 р. « Про надання дозволу виконавчому комітету Переяслав-Хмельницької міської ради 
Київської області на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів 
культурно-просвітницького обслуговування по вул. Шевченка, За в м. Переяславі-Хмельницькому Київської області»

4. Рішення І Іереяслав-Хмельницької міської ради № 94-62- VII від 20.12.2018 р. « І Іро падання дозволу виконавчому комітету І Іереяслав-Хмельницької міської ради на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення по 
вул. Богдана Хмельницького в м. Переяславі-Хмельницькому Київської області»

5. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 129-63- VII від 31.01.2019 р. « Про надання дозволу виконавчому комітету Переяслав-Хмельницької міської ради 
Київської області на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього господарства по вул. Промисловій в м. Переяславі-Хмельницькому Київської області»

6. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.02.2019 року № 21-64-УІІ «Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від
20.12.2018 № 03-62-УІІ «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



з

№ з/п 1 рль державної полі тики

1 Організація і здійснення землеустрою

2 Здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою

3 1 Іідвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на території міста Переяслава-Хмельницького

7. Мета бюджетної програми
Метою Програми є забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального 

використання та охорони земель на території міста Переяслава-Хмельницька, врахування державних, громадських і 
приватних інтересів мри здійсненні землеустрою на місцевому рівні.

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Завдання 1 Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
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1 Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
постій не користування 69 200 69 200

Усього 69 200 69 200

10.1 Іерелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№  з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма розробки документації із 
землеустрою в м. Переяславі-Хмельницькому 
на 2019 рік( зі змінами)

69 200 69 200

Усього 69 200 69 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показник Одиниц 
я виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний Усьогофонд

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1 Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування

1 затрат
Обсяг видатків на розробку 
проек ту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в 
постійне користування для

гри
Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
ніл 7Х 0? 7010 року ЇФ» 71-04-Х/ІІ» 1 Іро инеоемня

5 200 5 200



будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного 
призначення Борисоглібська 
площа в м. Переяславі- 
Хмельницькому Київської області

Обсяг видатків на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в 
постійне користування для 
будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно- 
просвітницького призначення по 
вул. Шевченка, За в м. Переяславі- 
Хмельницькому Київської області

Обсяг видатків на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в 
постійне користування для 
будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного 
призначення по вул. Богдана 
Хмельницького в м. Переяславі- 
Хмельницькому Київської області

Обсяг видатків на виготовлення 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в 
постійне користування для 
розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього 
господарства по вул. 1 Іромисловій 
в м. Переяславі-Хмельницькому 
Київської області

2 продукту
Кількість проектів землеустрою 
для відведення земельної ділянки в 
постійне користування для 
будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного 
призначення Борисоглібська 
площа в м. Переяславі- 
Хмельницькому Київської області
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змін до рішення І Іереяслав-Хмельницької 
міської ради від 20.12.2018 № 03-62-УІІ «Про 
бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 

2019 рік»

Гри.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 28.02.2019 року № 21-64-УІІ» 1 Іро внесення 
змій до рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради від 20.12.2018 № 03-62-УІІ «Про 
бюджет міста 1 Ісрсяслава-Хмсльницького на 
2019 рік»

3 000 3 000

гри

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 28.02.2019 року № 21-64-УІІ» Про внесення 
змін до рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради від 20.12.2018 № 03-62-УІІ «Про 
бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 
2019 рік»

8 000 8 000

Грн.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 28.02.2019 року № 21-64-УІІ «Про внесення 
змін до рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради від 20.12.2018 № 03-62-УІІ «Про 
бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 
2019 рік» 53 000 53 000

ІМт.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
№ 143-59- VII від 25.10.2018 р. « Про надання 
дозволу виконавчому комітету Переяслав- 
Хмельницької міської ради Київської області 
на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне 
користування для будівництва та 
обслуговування об’єктів рекреаційного 
призначення борисоглібська плоша в м.

1 1



Кількість проектів землеустрою 
для відведення земельної ділянки в 
постійне користування для 
будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно- 
просвітницького призначення по 
вул. Шевченка, За в м. Переяславі- 
Хмельницькому Київської області

 1

Кількість проектів землеустрою 
для відведення земельної ділянки в 
постійне користування для 
будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного 
призначення по вул. Богдана 
Хмельницького в м. Переяславі- 
Хмельницькому Київської області

ї Кількість проектів землеустрою для 
відведення земельної ділянки в 
постійне користування для 
розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного 
траї іспорту та дорожиього 
господарства по вул. Промисловій в 
м. І Іереяславі-Хмельницькому 
Київської області

З ефективності
Середня вартість проекту 

'землеустрою для відведення 
земельної ділянки в постійне 
користування для будівництва та 
обслугову ваі і н я об’єкті в 
рекреаційного призначення 
Борисоглібська площа в м.
І Іереяславі-Х мельни і іькому
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! Переяславі-Хмельницькому Київської області» \

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
№  144-59- VII від 25.10.2018 р. « Про надання 
| дозволу виконавчому комітету Переяслав- 
Хмельницької міської ради Київської області 
на розробку проекту землеустрою щодо 

Іт. відведення земельної ділянки в постійне 
користування для будівництва та 
обслуговування будівель закладів культурно- 
просвітницького обслуговування по вул.
Шевченка, За в м. Переяславі-Хмельницькому 
Київської області»

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
№  94-62- VII від 20.12.2018 р. « Про надання 
дозволу виконавчому комітету Переяслав- 
Хмельницької міської ради на розробку 
проск іу землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в постійне користування для 
будівництва та обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення по вул. Богдана 

:Хмельницького в м. І Іереяславі- 
Хмельницькому Київської області»

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
№  129-63- VII від 31.01.2019 р. « Про надання 
І дозволу виконавчому комітету Переяслав- 
Хмельницької міської ради Київської області 
на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в постійне І І
користування для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного транспорту 
та дорожнього господарства по вул.
Промисловій в м. Переяславі-Хмельницькому 
Київської області»

Розрахунково ( Відношення рішення 
Переяслав-Хмельницької міської ради від

28.02.2019 року № 21 -64-V 11 «1 Іро внесення 
змін до рішення 1 Іереяслав-Хмельницької 

міської ради від 20.12.2018 №03-62ЛП1 «Про 5 200 5 200
бюджет міста І Іереяслава-Хмельиицького на 

2019 рік» до Рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради № 143-59- VII від 25.10.2018 р. «

Про надання до т о н у  кнкчшакчому ком ітету



Киїнські)ї області

Середня вартість проекту 
землеустрою для відведення 
земельної ділянки в постійне 
користування для будівництва та 
обслуговування будівель закладів 
культурно-просвітницького 
призначення по вул. Шевченка, За 
в м. Переяславі-Хмельницькому 
Київської області

Середня вартість проекту 
землеустрою для відведення 
земельної ділянки в постійне 
користування для будівництва та 
обслуговуваїнія об’єктів 
рекреаційного призначення по вул. 
Богдана Хмельницького в м. 
Переяславі-Хмельницькому 
Київської області

Середня вартість проекту 
землеустрою для відведення 
земельної ділянки в постійне 
користування для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та



7

Г  рн.

рн.

рн.

Переяслав-Хмельницької міської ради 
Київської області на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в постійне користування для 

будівництва та обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення Борисоглібська 

площа в м. Переяславі-Хмельницькому 
Київської області»)

Розрахунково ( Відношення рішення 
Переяслав-Хмельницької міської ради від 

28.02.2019 року № 21-64-УІІ «І Іро внесення 
змін до рішення Переяслав-Хмельницької 

міської ради від 20.12.2018 № 03-62-УІІ «Про 
бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 

2019 рік» до рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради №  144-59- VII від 25.10.2018 р. « 
Про надання дозволу виконавчому комітету 

Переяслав-Хмельницької міської ради 
Київської області на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в постійне користування для 

будівництва та обслуговування будівель 
закладів культурно-просвітницького 

обслуювуванпя по вул. Шевченка, За в м.
І Іереяславі-Хмельницькому Київської 

області»)

Розрахунково ( Відношення рішення 
Переяслав-Хмельницької міської ради від

28.02.2019 року № 21-64-УІІ Про внесення змін 
до рішення Переяслав-Хмельницької міської 

ради від 20.12.2018 № 03-62-УІІ «І Іро бюджет 
міста І Ісрсяслава-Хмсльницького на 2019 рік» 
до рішення Переяслав-Хмельницької міської

ради №94-62- VII від 20.12.2018 р. «Про 
надання дозволу виконавчому комітету 

І Іереяслав-Хмельницької міської ради на 
розробку проекту зсмлсусзрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне 
користування дія будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного 
призначення по вул. Богдана Хмельницького в 

м. І Іереяславі-Хмельницькому Київської 
області»)

Розрахунково ( Відношення рішення 
Переяслав-Хмельницької міської ради від

28.02.2019 року № 21-64-УІІ Про внесення змін 
до рішення І Іереяслав-Хмельницької міської 

ради від 20.12.2018 № 03-62-УІІ «Про бюджет 
міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік»
по піпіоїшя Пспе.яспяв-Хмеїіміиш.кої міської

З 000 З 000

8 000 8 000

53 000 53 000



дорожнього господарства по вул. 
Промисловій в м. Переяславі- 
Хмельницькому Київської області

4 ЯКОСТІ

Рівень готовності проекту 
|землеустрою для відведення 
і земельної ділянки в постійне 
користування для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення 
Борисоглібська площа в м.
1 Іереяславі-Хмельницькому 
Київської області

Рівень готовності вартість просту 
землеустрою для відведення 
земельної ділянки в постійне 
користування для будівництва та 
обслуговування будівель закладів 

і культурно-просвітницького 
призначення по вул. Шевченка, За 
в м. І Іереяславі-Хмельницькому 
Київської області

Рівень готовності проекту 
землеустрою для відведення 
земельної ділянки в постійне 
користування для будівництва та 
обслу і’овуваї і ня об’єкті в 
рекреаційного призначення по вул. 
Богдана Хмельницького в м. 
Переяславі-Хмельницькому 
Київської області

Рівень готовності проекту 
землеустрою для відведення 
земельної ділянки в постійне
іггтмг'гх/ияиііи п і н і  п т м ім іР і ї їи і  т я
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ради № 129-63- VII від 3 1.01.2019 р. «Про 
надання дозволу виконавчому комітету 
Переяслав-Хмельницької міської ради 

Київської області на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту за дорожнього 

господарства по вул. Промисловій в м. 
Переяславі-Хмельницькому Київської 

області»)

% Розрахунково ( Відношення проектів 
землеустрою до заключенх договорів) 0 0

% Розрахунково ( Відношення проектів 
землеустрою до заключенх договорів) 0 0

% Розрахунково ( Відношення проектів 
землеустрою до заключенх договорів) 0 0

% Розрахунково) Відношення проектів 
землеустрою до заключенх договорів) 0 0
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[експлуатаціїбудівель і споруд 
автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства по вул. 
Промисловій в м. Переяславі- 
Хмельминькому Київської області

Міський голова 

П О ГО Д Ж ЕН О :

Фінансове управлінні! Переяслав-Хмельницької 

міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження 

М . II.

Костін Т.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

/ /  03, ̂ 0 /9  /гОМ

Жарко Ю .М .
(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0200000
(код)

2. 0 2 1 0 0 0 0
(код)

->д. 0217330
(код)



ЗАТВЕРД Ж ЕН О
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНІ Ю
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет І Ісреяелав-Хмсльницької
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету) 0.9/ і / '  /9
наказ 90  ̂ 0.3,
Фінансовану 11 равліиия І Ісрсяслав-Хмсч і ьиицької 
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

/ /  О  І  З У Л 9 р , №  9 /  / 0 і9  <03

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету па 2019 рік

 Виконавчий комітет І Іереяслав-Хмельницької міської ради______________________
(найменування головного розпорядника)

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

0443 Будівництво інших об’єктів комунальної власності
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 300 00 гривень, у тому числі загального фонду о гривень та спеціального
фонду 300 00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Рішення І Іереяслав-Хмельницької міської ради від 28.02.2019 року № 21-64-УІ1 «Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 20.12.2018 № 03-62-УІІ «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького па 2019 рік».

2. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №10-61-У 11 від 29.1 1.2018 «Про затвердження Програми благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2019-2020 роки».

3. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 17-64-УІІ від 28.02.2019 «Про внесення змін до Програми благоустрою м. Переяслава-Хмельницького 
на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.1 1.2018 №10-61 -VII».

6. 11,ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Удосконалення інфраструктури міста

7. Мста бюджетної програми
Забезпечення розвитку інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності



з

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Завдання 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво пішохідних доріжок в сквері гіо вул. Б. Хмельницького, 45

2 Завдання 2. Будівництво пішохідних доріжок в сквері по вул. Б. Хмельницького, 45

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 о3 4 5

1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 
пішохідних доріжок в сквері по вул. Б. Хмельницького, 45

10 000 10 000

2 Будівництво пішохідних доріжок в сквері по вул. Б. Хмельницького, 
45

290 000 290 000

Усього 300 000 300 000
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10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п 1 Іайменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

І Програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2019-2020 роки ( зі змінами) 300 000 300 000

Усього 300 000 300 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№

з/
ГІ

1 Іоказник
Одиниц

я
виміру

Джерело інформації
Загальний

фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о
3 4 5 6 7

Завдання 1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво пішохідних доріжок в сквері по вул. її. Хмельницького,

1 затрат
Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на будівництво 
пішохідних доріжок в сквері по 
вул. Б. Хмельницького, 45

гри

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 
28.02.2010 року № 21-64-УІІ «І Іро внесення змін до рішення 
Переяслав-Хмельницької міської ради від 20.12.2018 № 03- 
62-УІІ «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 

2019 рік»

10 000 10 000

2 продукту

Кількість проектно-кошторисних 
документацій на будівництво 
пішохідних доріжок в сквері по 
вул. Б. Хмельницького, 45

Піт.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №І7-64-УІІ 
від 28.02.2019 «Про внесення змін до Програми благоустрою 
м. 1 Іереяслава-Хмельницького на 2019-2020 роки, 
затвердженої рішенням Переяслав-Хмельницької міської 
ради від 29.11.2018 № 10-61 -V11».

1 1
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О ефективності

Середні витрати на виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на будівництво 
пішохідних доріжок в сквері по 
вул. Б. Хмельницького, 45

1 'рн.

Розрахунково ( Відношення рішення 1 Іереяслав- 
Хмельницької міської ради від 28.02.2019 року № 21-64-VII 
«1 Іро внесення змін до рішення 1 Іереяслав-Хмельницької 
міської ради від 20.12.2018 № 03-62-УІІ «Про бюджет міста 
1 Ісрсяслава-Хмельницького на 2019 рік» до Рішення 
1 Іереяслав-Хмельницької міської ради № 17-64-V 11 від 
28.02.2019 «1 Іро внесення змін до Програми благоустрою м.
1 Ісрсяслава-Хмельницького на 2019-2020 роки, затвердженої 
рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 
29.11.2018 №10-61-УІІ».)

10 000

4 ЯКО СТІ

Рівень готовності проектно- 
кошторисної документації на 
будівництво пішохідних доріжок в 
сквері по вул. Б. Хмельницького, 
45

% Внутрішньогосподарський облік ( Акти приймання 
виконаних будівельних робіт 0

Завданий 2. Будівництво пішохідних доріжок в сквері по вул . І>. Хмельницького, 45

1 затрат

Обсяг бюджетних призначень на 
будівництво пішохідних доріжок в 
сквері по вул. Б. Хмельницького, 
45

Гри.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 
28.02.2019 року № 21-64-УІІ «Про внесення змін до рішення 
1 Іереяслав-Хмельницької міської ради від 20.12.2018 № 03- 
62-УІІ «Про бюджет міста 1 Ісрсяслава-Хмельницького на 
2019 рік»

290 000

2 продукту

Площа пішохідних доріжок, які 
планується збудувати в сквері по 
вул. Б. Хмельницького, 45

М2

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №17- 
64-УІІ від 28.02.2019 «1 Іро внесення змін до 
Програми благоустрою м. Переяслава-Хмельницького 
на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням 1 Іереяслав- 
Хмельницької міської ради від 29.11.2018 №10-61- 
V II» .

92,5

о3 ефективності

Середні витрати один квадратний 
метр пішохідної доріжки, які 
планується збудувати в сквері по 
вул. Б. Хмельницького, 45

1 рн.

Розрахункової Відношення ішенмя Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 28.02.2019 року № 21 -64-УІІ 
Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради від 20.12.2018 № 03-62-УІІ «Про бюджет міста 
1 Ісреяоііакя-Хмеііі,тіш,кпгп іія 2019 пік» по Рішення

3135

10 000

0

290 000

92,5

3135
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Переяслав-Хмельницької міської ради № 17-64-УІІ від 
28.02.2019 «1 Іро внесення змін до Програми благоустрою м.
1 Ісрсяслава-Хмельницького на 2019-2020 роки, затвердженої 
рішенням 1 Іереяслав-Хмельницької міської ради від 
29.11.2018 №10-61-УН».)

4 якості
Рівень будівельної готовності 
пішохідних доріжок, які 
планується збудувати в сквері по 
вул. Б. Хмельницького, 45

% Акти виконаних робіт 0 0

Міський голова 

П О ГО Д Ж ЕН О :

Фінансове управлінні! І Іереяслав-Хмельницької 

міської ради

І Іачальник фінансового управління

Дата погодження 

М. П. //03

(підпис)
Костім Т.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Жарко Ю.М.
(ініціали/ініціал, прізвище)



0200000
(код)

2. 0 2 1 0 0 0 0
(код)

0217370
(код)



ЗАТВЕРД Ж ЕН О
І Іаказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 20 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРД Ж ЕН О
І Іаказ / розпорядчий документ
І Виконавчий комі тет 1 Іереяслав-Хмельницької
міської ради /і/3$/ 0 т  -0 $ ///"/9  0% 93Л0ІУ/-
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Переяслав-Хмельницької 
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
9  05. £0-/9а  № / / / о / '0 3

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

0490
(КФКВК)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(найменування бюджетної програми)
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4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 548 081 гривень, у тому числі загального фонду о гривень та спеціального
фонду 548 081 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми

1. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.02.2019 року № 21-64-УІІ «Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 20.12.2018 № 03-62-УІІ «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік»

2. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 25.10.2018 року № 09-59-V II «Про затвердження Програми розвитку системи освіти міста 
Переяслава-Хмельницького на 2019-2021 роки»

3. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.02.2019 року № 13-64-УІІ «Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від
25.10.2018 №05-59-У1І « Про затвердження Програми розви тку системи освіти міста Переяслава-Хмельницького на 2019-2021 роки»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів

2 Забезпечення учням якісної освіти та справедливого доступу до неї .
о3 Сприяння всебічному розвитку та соціалізації учнів у суспільстві

4 Впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

5 Охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів позашкільною освітою



з

7. Мета бюджетної програми
Метою 1 Ірограми є забезпечення розвитку системи освіти міста Переяслава-Хмельницького та створення умов для якісної 
освіти і справедливого доступу до неї, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і 
держави, міжнародним критеріям.

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Завдання 1 Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям 62x42 для Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої школи 1-111 ступенів №4 по 
вул. Новокиївське шосе 2, м. Переяслав-Хмельницький( в т.ч. технічний та авторський нагляд)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям 62x42 
для Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої школи 1-111 ступенів 
№4 по вул. Новокиївське шосе 2, м. Переяслав-хмельницький( в т.ч.

548 081 548 081
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технічний та авторський нагляд)

Усього 548 081 548 081

10. ] Іерелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 ">:> 4 5

1 Програма розвитку системи освіти м іста 
Переяслава-Хмельницького на 2019-2021 роки ( 
зі зм інами)

548 081 548 081

Усього 548 081 548 081

11. Результативні показники бюджетної програми
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№
І Іоказник

з/
п

Одиниця
вим іру Джерело інформації

Загальний
фонд

С п е ц іа л ьн и м

фонд Усього

1 2 од 4 5 6 7

Завдання І Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям 62x42 для Переяслав-Хмельницької загальноосвіт ньої ніколи 1-111 
ступенів №4 по вул. Новокиївське шосе 2, м. Псрснслан-хмсльницькиіЦ в і.ч. технічний га авторський нагляд)

1 затрат
Обсяг видатків на будівництво 
футбольного майданчика зі штучним 
покриттям 62x42 для Переяслав- 
Хмельницької загальноосвітньої школи 1- 
III ступенів№4 по вул. Новокиївське шосе 
2, м. Переяслав-Хмельпицький( в г.ч. 
технічний та авторський нагляд)

гри
Рішення 1 Іереяслав-Хмельницької міської ради 
від28.02.2019 року№ 21-64-УІІ Про внесення 

змін до рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради від 20.12.2018 № 03-62-УІІ «Про 
бюджет місіа Переяслава-Хмельницького на 

2019 рік»

548 081 548 081

2 продукту

Кількість збудованих футбольних 
майданчиків зі штучним покриттям 62x42 
для 1 Іереяслав-Хмельницької 
загальноосвітньої школи 1-111 ступенів №4 
по вул. Новокиївське шосе 2, м.Переяслав- 
Хмельницький( в т.ч. технічний та 

1 авторський нагляд)

I I I 1.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 28.02.2019 року №  ІЗ-64-УІІ «Про внесення 
змін до рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради від 25.10.2018 №05-59-УІІ« Про 
затвердження І Ірограми розвитку системи 
освіти міста Переяслава-Хмельницького на 
2019-2021 роки»

1 1

11.іоща збудованого футбольного 
мадапчика зі штучним покритім для 
1 Іереяслав-Хмельницької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №4 по вул. 
Новокиївське шосе 2, м.Переяслав- 
[ Хмельницький в т.ч. технічний та 
авторський нагляд)

Кв.м Внутрішньогосподарський облік ( Акти 
приймання виконаних будівельних робіт)

2604

2604

З {ефективності
Середні витрати на будівництво одного Розрахунково (відношення рішення
кв.м. футбольного майданчика зі штучним Р р ц  ' Іереяслав-Хмельницької міської ради від 
покриттям 62x42 для Переяслав-  ̂ • [28.02.2019 року №2І-64-УІІ Про внесення змін
Хмельницької загальноосвітньої ніколи І- до рішення Переяслав-Хмельницької міської
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III ступеня №4 по вул. Новокиївське шосе 
2, м.Переяслав-Хмельницький( в т.ч. 
технічний та авторський нагляд)

ради від 20.12.2018 № 03-62-УІІ «Про бюджет 
міста 1 Ісреяслава-Хмельницького на 2019 рік 
до Внутрішньогосподарського обліку ( 
Акти приймання виконаних будівельних 
робіт)

4 ЯКОСТІ

Рівень будівельної готовності футбольного 
майданчика зі штучним покриттям 62x42 
для Переяслав-Хмельницької 
загальноосвітньої школи 1-111 ступеня №4 
по вул. 1 Іовокиївське шосе 2,

% Внутрішньогосподарський облік ( Акти 
приймання виконаних будівельних робіт 0 0

Міський голова 

П О ГО Д Ж ЕН О :

Фінансове управління Переяслав-Хмельницької 

міської ради

Начальник фінансового управління 

Дата погодження

м. п. М Щ  ММУ/ьЯх

Костін Т.В.
(підпис) (іиіціали/ініціал, прізвище)

Жарко ІО.М.
(іиіціали/ініціал, прізвище)

и ф іка і іій і їй й



0200000
(код)

0210000
(код)

0217461
(код)



ЗАТВЕРД Ж ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗА Т ВЕРД Ж ЕІЮ
1 Іаказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет 1 Іереяслав-Хмельницької
міської ради / / З У / 0 т '0 9 / / / '/ У  0<У?0 ? . 0 5 , ИОї9у
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
наказ
Фінансове уиравліннм Переяслав-Хмельницької 
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

■ 0 / .О 5 . Л О / Я * .  №  М / 0 / - О З

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

0456 У тримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
(КФКВІ-С) місцевог о бюджету

(найменування бю джетної програми)
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4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань __7 113 320 гривень, у тому числі загального фонду __0__ гривень та
спеціального фонду 7 113 320 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Рішення І Іереяслав-Хмельницької міської ради від 28.02.2019 року № 21 -64-УІІ Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від
20.12.2018 № 03-62-УІІ «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік»

2. Рішення І Іереяслав-Хмельницької міської ради №10-61-VIІ від 29.1 1.2018 «І Іро затвердження Програми благоустрою м. І Іереяслава-Хмельницького на 
2019-2020 роки».

3. Рішення І Іереяслав-Хмельницької міської ради №17-64-УІІ від 28.02.2019 «Про внесення змін до Програми благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням І Іереяслав-Хмельницької міської ради від 29.11.2018 №10-61-У!І».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної полі тики

1 1 Іокращення стану автомобільних доріг

2 Капітальний ремонт транспортної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми



з

Метою  програми є покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та капітальний ремонт транспортної інфраструктури.

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Завдання 1 Капітальний ремонт вул. Поліська

2 Завдання 2. Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Г. Сковороди в межах вул. В.Хмельницького та вул. Ярмаркової

Завдання 3.Капітальний ремонт вул. Солонці

4 Завдання 4. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вул. Небесної Сотні

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Капітальний ремонт вул. Поліська 2 096 002 2 096 002

2 Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Г. Сковороди в межах 
вул. Б.Хмельницького та вул. Ярмаркової

1 478 423 1 478 423

о3 Капітальний ремонт вул. Солонці 3 493 895 3 493 895
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4 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт вул. Небесної Сотні

45 000 45 000

Усього 7 1 13 320 7 1 ІЗ 320

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№  з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о:> 4 5

1 Програма благоустрою м. Переяслава- 
Хмельницького на 2019-2020 роки ( зі змінами)

7 1 ІЗ 320 7 1 ІЗ 320

Усього 7 133 320 7113 320

11. Результативні показники бюджетної програми



№
з/п

Показник

1 | затрат
Обсяг видатків на капітальний ремонт вул. Поліська

2 продукту

Площа міських шляхів,на якій планується провести 
капітальний ремонт

ІЗ ефективності
Середні витрати на капітальний ремонт 1кв.м. дорожнього 
покриття по вул. Поліська
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Оди 
; ниц Загальний Спеціальний Усьогоя
ІНШІ

і РУ

Джерело інформації фонд фонд

о
3 4 5 6 7

Завданий 1. Капітальний ремонт вул. Поліська

І Р
м.

Рішення І Іереяслав-Хмельницької 
міської ради від 28.02.2019 року №  21- 
64-УІІ Про внесення змін до рішення 
1 Іереяслав-Хмельницької міської ради 

від 20.12.2018 №  03-62-У11 «І Іро 
бюджет міста Переяслава- 

Хмельницького на 2019 рік»

кВ.
м.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської 
| ради №17-64-УІ1 від 28.02.2019 «Про 
внесення змін до Програми благоустрою м. 
Переяслава-Хмельницького на 2019-2020 
роки, затвердженої рішенням І Іереяслав- 
Хмельницької міської ради від 29.11.2018 
№10-61 -VII».

рн. Розрахунково ( Відношення рішення
1 Іереяслав-Хмельницької міської ради 
від 28.02.2019 року №  21-64-УІІ І Іро 
внесення змін до рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради від
20.12.2018 №  03-62-УІІ «І Іро бюджет 
міста Переяслава-Хмельницького на 
2019 рік» до рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради №17-64-УП від
28.02.2019 «Про внесення змін до Програми 
благоустрою м. Переяслава-Хмельницького 
на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням 
Переяслав-Хмельницької міської пали від

2 096 002 2 096 002

1986 1986

1055 1055
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29.11.2018 №10-61-VII»)

ЯКОСТІ

Рівень готовності капітально відремонтованого дорожнього „ 
покриття по вул. Поліська

Внутрішньогосподарський облік ( Акти 
приймання виконаних будівельних робіт 0 0

Завдання 2. Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Г. Сковороди в межах вул. Б.Хмельницького та вул. Ярмаркової

1 затрат
і Обсяг видатків па капітальний ремон т частини тротуару 
по вул. Г. Сковороди в межах вул. 1».Хмельницького та 
вул. Ярмаркової | -

Рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради від 28.02.2019 року №21- 
64-У1І Про внесення змін до рішення 
Переяслав-Хмельницької міської ради І 478 423 1 478 423

II.

продукту

Площа тротуару,ііа якій планується провести 
капітальний ремонт

І С В .
м

під 20.12.2018 №  03-62-УІІ «І Іро 
бюджет міста І Ісрсяслава- 

Хмельницького на 2019 рік»

Рішення І Іереяслав-Хмельницької міської 
ради № 17-64-VIІ від 28.02.2019 «Про 
внесення змін до Програми благоустрою м. 
Переяслава-Хмельницького на 2019-2020 
роки, затвердженої рішенням І Іереяслав- 
Хмельницької міської ради від 29.11.2018 
№І0-6І-УІІ».

1815 1815

З ефективності
Середні витрати на капітальний ремонт частини 
тротуару по вул. Г. Сковороди в межах вул.
Б.Хмельницького та вул. Ярмаркової

рн. Розрахунково ( Відношення рішення
Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 28.02.2019 року №  21-64-УІІ І Іро 
внесення змін до рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради від
20.12.2018 №  03-62-УІІ «І Іро бюджет 
міста Переяслава-Хмельницького на 
2019 рік» до рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради №17-64-У1І від
28.02.2019 «Про внесення змін до Програми 
благоустрою м. І Іерсяслава-Хмельницького 
на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням 
Переяслав-Хмельницької міської ради від 
29.11.2018 №10-61-VIІ»)

814 814
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4 якості
Рівень готовності капітально відремонтованої частини 
тротуару по вул. Г. Сковороди в межах вул.
Б.Хмельницького та вул. Ярмаркової

% Внутрішньогосподарський облік ( Акти 
виконаних робіт) 0 0

Завдання 3.Капітальний ремонт вул. Солонці

затрат

Обсяг видатків на капітальний ремонт вул. Солонці

Гри.

2 ! продукту

Площа міських шляхів,на якій планується провести 
І капітальний ремонт

КВ.
м.

ефективності
Середні витрати на капітальний ремонт 
покриття по вул. Солонці

кв.м. дорожнього

І рн.

Рішення 1 Іереяслав-Хмельницької 
міської ради від 28.02.2019 року №  21- 
64-УІІ Про внесення змін до рішення 
Переяслав-Хмельницької міської ради 

від 20.12.2018 №  03-62-УІІ «1 Іро 
бюджет міста Переяслава- 

Хмельницького на 2019 рік»

3 493 895 3 493 895

Рішення 1 Іереяслав-Хмельницької міської 
ради № 17-64-VII від 28.02.2019 «Про 
внесення змін до Програми благоустрою м. 
Переяслава-Хмельницького на 2019-2020 
роки, затвердженої рішенням 1 Ісреяслав- 

! Хмельницької міської ради від 29.11.2018 
№10-61-У II».

4047 4047

Розрахунково ( Відношення рішення 
І Іереяслав-Хмельницької міської ради 
від 28.02.2019 року №  21-64-УІІ І Іро 
внесення змін до рішення І Іереяслав- 
Хмельницької міської ради від
20.12.2018 №  03-62-УІІ «І Іро бюджет 
міста Переяслава-Хмельницького на 
2019 рік» до рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради № 17-64-V11 від
28.02.2019 «1 Іро внесення змін до Проїрами 

[благоустрою м. ІІереяслава-Хмельниці.кого 
на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням 
Переяслав-Хмельницької міської ради від 
29.11.2018 №І0-6І-УІІ»)

863 863
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4 якості
Рівень готовності капітально відремонтованого 
дорожнього покриття по вул. Солонці

Внутрішньогосподарський облік ( Акти 
приймання виконаних будівельних робіт 0 0

Завдання 4. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вул. Небесної Сотні

| 1 затрат

Обсяг видатків па виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт вул. Небесної Сотні 1 рн.

Рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради від 28.02.2019 року №  21- 
64-УІІ 1 Іро внесення змін до рішення 
1 Іереяслав-Хмельницької міської ради 

від 20.12.2018 №  03-62-УІІ «Про 
бюджет міста Переяслава- 

Хмельницького на 2019 рік»

45 000 45 000

2 продукту

Кількість виготовлених проектно-кошторисних 
документацій на капітальний ремонт вул. Небесної Сотні

ІІІт.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської 
ради №І7-64-УІІ від 28.02.2019 «Про 
внесення змін до Програми благоустрою м. 
Переяслава-Хмельницького на 2019-2020 
роки, затвердженої рішенням Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 29.11.2018 
№І0-6І-У1І».

1 1

о3 ефективності

Середні витрати па виготовлення проектно-кошторисної 
документації па капітальний ремонт вул. Небесної Сотні 1 рн.

Розрахунково ( Відношення рішення 
Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 28.02.2019 року №  21-64-УІІ Про 
внесення змін до рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради від
20.12.2018 №  03-62-УІІ «1 Іро бюджет 
міста 1 Ісрсяслава-Хмельницького на 
2019 рік» до рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради № 17-64-V 11 від
28.02.2019 «1 Іро внесення змін до 1 Ірограми 
благоустрою м. 1 Ісрсяслава-Хмельницького 
на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням
1 Іереяслав-Хмельницької міської ради від 
29.11.2018 №10-61 -VII»)

45 000 45 000

4 ЯКОСТІ
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Рівень виготовлення проектно-кошторисної документації 
па капітальний ремонт вул. 1 ІебесмоїСотні % Внутрішньогосподарський облік ( Акти 

приймання виконаних будівельних робіт 0 0

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяслав-Хмельницької 

міської ради

Начальник фінансового управління 

Дата погодження

М . п .  / /  С і Л / .9 .К ,

Костін Т.В.
(іиіціали/ініціал, прізвище)

Жарко Ю .М .
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
















