
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ

«06_у> {АР- №  З'о/о'ґ-оя
м. Переяслав-Хмельницький

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Закону У країни від 07.12.2017 року №  2246-УИ І «П ро 
Д ерж авний бю дж ет У країни на 2018 рік», ріш ення П ереяслав-Х м ельницької 
м іської ради №  13-46-УІІ від 21.12.2017 «Про бю дж ет м іста П ереяслава- 
Х м ельницького на 2018 рік», ріш ення виконавчого комітету П ереяслав- 
Х м ельницької м іської ради №  01-01 від 09.01.2018 «П ро внесення змін до 
бю дж ету м іста П ереяслава-Х м ельницького  на 2018 рік», ріш ення м іської ради від
25.10.2018 року №  07-59-У ІІ «П ро внесення змін до ріш ення П ереяслав- 
Х м ельницької м іської ради №  13-46-УТІ від 21.12.2017 «П ро бю дж ет м іста 
П ереяслава-Х м ельницького на 2018 рік» та П равил складання паспортів 
бю дж етних програм  м ісцевих бю дж етів, річного звіту про їх  виконання, 
здійснення м оніторингу та аналізу виконання бю дж етних програм, оцінки 
ефективності бю дж етних програм, затвердж ених наказом М іністерства фінансів 
У країни від 26.08.2014 року №  836 «Про деякі питання запровадж ення програмно- 
цільового методу складання та виконання м ісцевих бю дж етів», зареєстрованим  у 
М іністерстві ю сти ц ії У країни 10.09.2014 року за №  1 103/25880 із змінами від
28.04.2017 року №  472, наказу М іністерства ф інансів У країни від 29.12.2002 року 
№  1098 «П ро паспорти бю дж етних програм» зареєстрованим  в М іністерстві 
ю стиції У країни 21.01.2003 року за №  47/7368 із зм інами)

НАКАЗУЮ :
Затвердити зм іни до паспортів бю дж етних програм на 2018 рік головним 

розпорядником  кош тів по яких є виконавчий комітет П ереяслав-Х м ельницької 
м іської ради за К П К В К : 0213210, 0215030, 0216010, 0216070, 0217310, 0217350, 
0217440 (паспорти додаю ться).

Начальник фінансового упра Ю.М. Жарко

308718011250800001



ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від « 05» сл чд ».Л_. о 18 року
О

м. Переяслав-Хмельницький

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від
07.12.2017 року № 2246-VIII, рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від
21.12.2017 № 13-46-УІІ « Про бюджет м. Переяслава-Хмельницького на 2018 рік », 
рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-01 від
09.01.2018 року « Про внесення змін до бюджету міста Переяслава-Хмельницького 
на 2018 рік», рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 25.10.201 8р № 07- 
59-УІІ.“Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від
21.12.2017 № 13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 
рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 
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 №>836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за 
№ 1103/25880 із змінами від 28.04.2017 року N° 472, та наказу М іністерства фінансів 
України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»
зареєстрованого в М іністерстві 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 2018 рік головник 
розпорядником коштів по яких є виконавчий комітет Переяслав 
Хмельницької міської ради за КПКВК:

- 0213210 - організація та проведення громадських робіт;
- 0215030 - розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту;
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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)

1 і ияічія;
Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської 

Р а д и ___________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого 

бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)

2. 021 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  90,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  90,0 тис. гривень та зі спеціального фонду -0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Програма організації та проведення оплачуваних громадських робіт по місту Переяславу-Хмельницькому на 2018 рік №16-45/1-VII від 30.11.2017



року

2.Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 року № 13-46-УІІ « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

3. Рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018р. «Про внесення змін до бюджету міста Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік

4. Рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради від 30.01.2018р. №06-02 « Про організацію та визначення видів оплачуваних 
громадських робіт на 2018 рік по м. Переяславу-Хмельницькому»

5. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №07-59-УІІ від 25.10.2018р.“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

Створення необхідних економічних, організаційно-правових та соціальних умов для забезпечення продуктивної зайнятості населення міста Переяслава- 
Хмельницького, раціонального використання його трудового потенціалу, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, у тому числі 
громадян з обмеженими можливостями, до економічно активної діяльності. Забезпечення стабільного та ефективного розвитку малого підприємництва 
в місті, підвищення його значення у соціально-економічному житті міста, як одного з основних факторів впливу на формування ринку праці, зниження 
безробіття, створення нових робочих місць.

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

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

№
з/п

КПКВК КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1.

0213210 1050
Завдання 1.

Організація проведення громадських робіт
90,0 90,0

Всього 90,0 90,0



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

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

1 2 3 4 5

«Програма організації та проведення оплачуваних 
громадських робіт по місту Переяславу-Хмельницькому на 
2018 рік»

0213210 90,0 90,0

10. Результативні показники бюджетної програмну розрізі підпрограм і завдань:

Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Значення

показника

Завдання 1. Організація проведення 
громадських робіт

1. затрат
1.1 Витрати на проведення громадських робіт Тис. грн. кошторис 90,0
2. продукту

2.1.

Кількість учасників громадських робіт Од. Програма організації та проведення оплачуваних 
громадських робіт по місту Переяславу- 

Хмельницькому на 2018 рік, затверджена рішенням 
Переяслав-Хмельницької міської ради №16-45-УІІ від 

30.11.2017 року

510

3. ефективності

3.1.
Кількість робочих днів в періоді проведення 
громадських робіт

Дн. Згідно затвердженого переліку місяців проведення 
громадських робіт ( з квітня по жовтень включно) 137

4. якості

4.1.

Відсоток залучених працівників порівняно з 
минулим роком

Розрахунково ( відношення Програми організації та 
проведення оплачуваних громадських робіт по місту 
Переяславу-Хмельницькому на 2018 рік, затвердженої 
рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради №16- 
45-УІІ від 30.11.2017 року, в порівнянні з минулим 
роком)

118



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

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

1 2 3 4 5

«Програма організації та проведення оплачуваних 
громадських робіт по місту Переяславу-Хмельницькому на 
2018 рік»

0213210 90,0 90,0

10. Результативні показники бюджетної програмну розрізі підпрограм і завдань:

Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Значення

показника

Завдання 1. Організація проведення 
громадських робіт

1. затрат
1.1 Витрати на проведення громадських робіт Тис. грн. кошторис 90,0
2. продукту

2.1.

Кількість учасників громадських робіт Од. Програма організації та проведення оплачуваних 
громадських робіт по місту Переяславу- 

Хмельницькому на 2018 рік, затверджена рішенням 
Переяслав-Хмельницької міської ради №16-45-УІІ від 

30.11.2017 року

510

3. ефективності

3.1.
Кількість робочих днів в періоді проведення 
громадських робіт

Дн. Згідно затвердженого переліку місяців проведення 
громадських робіт ( з квітня по жовтень включно) 137

4. якості

4.1.

Відсоток залучених працівників порівняно з 
минулим роком

Розрахунково ( відношення Програми організації та 
проведення оплачуваних громадських робіт по місту 
Переяславу-Хмельницькому на 2018 рік, затвердженої 
рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради №16- 
45-УІІ від 30.11.2017 року, в порівнянні з минулим 
роком)

118



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 

проекту3

Пояснення,
що

характериз
ують

джерела
фінансуван

ня

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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 ,у ^ Костін
КОШТІВ г  ~ ~  • ч(ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління ^  ^  Жарко

^  ... (підпис) (ініціали та прізвище)
1 Іереяслав-Хм. міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської 
Ради______________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету) №
а/ т  / 0 1 -  0 9 / / / ' / /  £бо( ? $ . / /

і наказ V
Фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської 

Ради    ________________
(найменування місцевого фінансового органу)

№і У  о / о / - 0 3  Щ у  & £

Затверджено
Наказ Міністерста фінансів України

26 серпня 2014року №836

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого 

бюджету на 2018 рік

02

(КПКВКМБ)
2. 021___

(КПКВКМБ) 
3. 0215030

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

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

0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  2592,205 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  2592,205 тис. гривень та зі спеціального фонду -0,0 
тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. К онституція  У країни .



2.Закон України «Про фізичну культуру і спорт» №3809-ХІІ від 24.12.1993 р. зі змінами.

3.Указ Президента України від 01.09.1998 року №963/98 «Про затвердження цільової комплексної програми «Фізичне виховання-здоров’я нації».

4.Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 03.11.2016 р.№ 305-22-УII «Про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Переяславі- 
Хмельницькому на 2017-2021 роки».

5.Статут КЗ «Переяслав-Хмельницької Дитячо-юнацької спортивної школи».

6.Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ,закладі в та організацій 
галузі фізичної культури і спорту» зі змінами.

7. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №13-46-УІІ від 21.12.2017 р. «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на2018рік»

8. Рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018р. «Про внесення змін до бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік

9. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №07-59-УІІ від 25.10.2018р.“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

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях,розвитку здібностей 
вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту,створення умов для фізичного розвитку повноцінного оздоровлення,змістовного 
відпочинку і дозвілля дітей,збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних 
споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості,забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних 
заходів.

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 0215031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис, грн)

№
з/
п

КПКВК КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма 1. Утримання та навчально- 
тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких



спортивних шкіл

1.

0215031 0810 Завдання 1.

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня 
фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими 
спортивними школами

2592,205 2592,205

Всього 2592,205 2592,205

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 3 4 5
Комплексна програма 
розвитку фізичної 
культури та спорту в 
м.Переяславі- 
Хмельницькому на 
2017-2021 роки

0215031 285,0 285,0

10. Результативні показники бюджетної програмну розрізі підпрограм і завдань:

Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

Підпрограмаї.

Утримання та навчально-тренувальна



робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

Завдання 1.

Підготовка спортивного резерву та 
підвищення рівня фізичної 

підготовленості дітей дитячо- 
юнацькими спортивними школами

1. затрат
Обсяг бюджетних призначень на
утримання та навчально-тренувальну 
роботу комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

тис. грн. кошторис 2592,205

2. Продукту

2.1.

Кількість комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх 
видів(ДЮСШ),видатки на 
утримання,яких здійснюються з 
бюджету,од.;

од.

Рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради від 10.02.2000 р. № 
05-14-ХХІІІ «Про реорганізацію 
міської ДЮСШ міського відділу 
освіти і спортивної школи при 

школі інтернат шляхом злиття у 
ДЮСШ міста Переяслав- 

Хмельницького»

1

2.3.

Кількість штатних працівників 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл,видатки на 
утримання,яких здійснюються з 
бюджету,у розрізі їх 
видів(ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР),ос 
іб,у тому числі тренерів,осіб

Керівник

Спеціаліст

Медичний персонал

Обслуговуючий персонал

осіб

Штатний розпис «Рішення 
Переяслав-Хмельницької міської 

ради «Про затвердження 
структури та штату КЗ Г1. - Хм. 

ДЮСШ» №04-26/1-У 11 від
22.12.2016 р.

1



Педагогічний персонал 

Всього

2

0,5

3

18

24.5
3. Ефективності

3.1.

Середньорічна кількість учнів 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл,видатки на 
утримання яких здійснюються з 
бюджету,у розрізі їх видів

осіб Зведення звітів по мережі за 
2017 р. 451

3.2.

кількість учнів комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл,видатки на 
утримання яких здійснюються з 
бюджету,у розрізі їх видів(ДЮСШ, що 
взяли участь у  регіональних 
спортивних змаганнях

осіб

Мережа

Рішення виконкому №281-14 від 
04.09.17 « Про затвердження 

мережі КЗ Переяслав-Хм. 
ДЮСШ на 2017-2018 навчальний 

рік»

481

3.3.

Кількість придбаного малоцінного 
спортивного обладнання та 
інвентарю для комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл,видатки на 
утримання яких здійснюються з 
бюджету,у розрізі їх видів(ДЮСШ)

шт. Кошторис 220

3.4

Середні витрати на утримання однієї 
комунальної дитячо-юнацької 
спортивної школи,видатки на 
утримання якої здійснюються з 
бюджету,у розрізі їх видів(ДЮСШ),з 
розрахунку на одного працівника

тис. грн. Розрахунково(відношення річного 
кошторису до штатного розпису) 105,8

3.5

Середньомісячна зарплата працівника 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл,видатки на 
утримання яких здійснюються з 
бюджету,у розрізі їх видів(ДЮСШ)

грн. Розрахунково(відношення кошторису 
до штатного розпису) 6424,0

3.6 Середні витрати на навчально- грн. Розрахуйково(відношення кошторису 5389,2



тренувальну роботу у  комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету,у розрізі їх 
видів(ДЮСШ),у розрахунку на одного 
учня

до кількості учнів)

3.7

Середні витрати на забезпечення 
участі одного учня комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету,у розрізі їх 
видів(ДЮСШ),у регіональних 
спортивних змаганнях

грн. Розрахуй ково(відношення кошторису 
до кількості учнів) 5389,2

4 Якості

4.1.

Кількість підготовлених у  
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл,видатки на 
утримання яких здійснюються з 
бюджету,у розрізі їх видів ДЮСШ), 
майстрів спорту України

осіб Річний звіт 5фк. 1

4.2.

Кількість учнів комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл,видатки на 
утримання яких здійснюються з 
бюджету,у розрізі їх 
видів(ДЮСШ),які здобули призові 
місця в регіональних спортивних 
змаганнях

осіб Накази,протоколи змагань 320

4.3.

Динаміка:
кількості учнів комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл,видатки на 
утримання яких здійснюються з 
бюджету,у розрізі їх видівДЮСШ), 
порівняно з минулім роком

%

Розрахунково(відношення мережі 
Рішення виконкому №281-14 від 
04.09.2017 р. до мережі за 2016 

р.Рішення виконкому №331-18 від 
27.09.2016 р.).)

110



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 

проекту3

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансуванн 

я

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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 
коштів

ПОГОДЖЕНО: /
т. . ґ '/Н  У' Ю.М. Жарко
Керівник фінансового органу ,—гтг—; ,. . . • чн т- н  ̂ (підпис) (ініціали та прізвище)

Т.В, Костін 
(ініціали та прізвище)



Затверджено
Наказ Міністерста фінансів України

26 серпня 2014року №836

1. 02
(КПКВКМБ)

2 . 021_____

(КПКВКМБ)

3. 0216010

(КПКВКМБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

а/ / 90 / о? ~ о  З/ / / -  6 6 Щ ії
і наказ О О

Фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської 
р а д и ________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 6 У / о /'03об. / /

ПАСПОРТ 
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)

^£20 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального 
господарства

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  923,411 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  0 тис. гривень та зі спеціального фонду -923,411 тис. 
гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»( пунктом 22 частини 1 статті 26)

2. 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».

3. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 03.05.2018 року № 88-51/2-УІІ.“Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального 
господарства міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

4. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №07-59-УІІ від 25.10.2018р.“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

Забезпечення належної та безперебійної роботи об’єктів житлово-комунального господарства.

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 0216013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис, грн)

№
з/
п

КПКВК КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
0216013 0620 Підпрограма 1. Забезпечення діяльності водопровідно- 

каналізаційного господарства
923,411 923,411



Завдання 1. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт каналізаційної 
мережі біля буд. №4 по вул. Миру

60,0
60,0

Завдання 2. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт каналізаційної 
мережі по вул. І.Мазепи

77,0 77,0

Завдання 3. Капітальний ремонт каналізаційної мережі 
по вул. І. Мазепи 786,411 786,411

Всього 923,411 923,411

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

Найменування регіональної цільової програми 
та підпрограми КПКВК загальний фонд спеці альни 

й фонд разом

1 2 3 4 5
Програма реформування та розвитку житлово- 
комунального господарства міста Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік»

0216013
923,411 923,411

Всього 923,411 923,411

10. Результативні показники бюджетної програмну розрізі підпрограм і завдань:

Показники Одиниця виміру Джерело інформації Значення
показника

Підпрограма 1. Забезпечення діяльності
водопровідно-каналізаційного
господарства



Завдання 1. Виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
капітальний ремонт каналізаційної 
мережі біля буд. №4 по вул. Миру

1 Затрат

1.1.

Обсяг видатків на виготовлення проектно- 
кошторисної документації на капітальний 
ремонт каналізаційної мережі біля буд. №4 
по вул. Миру

тис.грн. Кошторис 60,0

2. Продукту

2.1.

Кількість проектно-кошторисних 
документацій, які планується виготовити на 
капітальний ремонт каналізаційної мережі 
біля буд. №4 по вул. Миру

шт.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 03.05.2018 
року № 88-51/2-УІІ.“Про затвердження Програми реформування 
та розвитку житлово-комунального господарства міста 
Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

1

3. Ефективності

3.1.

Середні витрати на виготовлення проектно- 
кошторисної документації на капітальний 
ремонт каналізаційної мережі біля буд. №4 
по вул. Миру

тис.грн.

Розрахунково(Кошторис до Рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради від 03.05.2018 року № 88-51/2-УІІ.“Про 
затвердження Програми реформування та розвитку житлово- 
комунального господарства міста Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

60,0

Завдання 2. Виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
капітальний ремонт каналізаційної 
мережі по вул. І. Мазепи

1 Затрат

1.1.

Обсяг видатків на виготовлення проектно- 
кошторисної документації на капітальний 
ремонт каналізаційної мережі по вул. І. 
Мазепи

тис.грн. Кошторис 77,0

2. Продукту

2.1.

Кількість проектно-кошторисних 
документацій, які планується виготовити на 
капітальний ремонт каналізаційної мережі 
по вул. І. Мазепи

шт.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 03.05.2018 
року № 88-51/2-УІІ.“Про затвердження Програми реформування 
та розвитку житлово-комунального господарства міста 
Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

1

3. Ефективності



3.1.

Середні витрати на виготовлення проектно- 
кошторисної документації на капітальний 
ремонт каналізаційної мережі по вул. І. 
Мазепи

тис.грн.

Розрахунково(Кошторис до Рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради від 03.05.2018 року № 88-51/2-У 11.“Про 
затвердження Програми реформування та розвитку житлово- 
комунального господарства міста Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік».

77,0

Завдання 3. Капітальний ремонт 
каналізаційної мережі по вул.
І. Мазепи

1 Затрат

1.1.
Обсяг видатків на капітальний ремонт 
каналізаційної мережі по вул. І. Мазепи Тис. грн.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №07-59-УІІ від 
25.10.2018р.“Про внесення змін до рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 21.12.2017 №13-46- VII « Про 
бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

786,411

2. Продукту

2.1.
Кількість погонних метрів каналізаційної 
мережі по вул. І. Мазепи Шт.

План капітального ремонту
254

3. Еф ект ивност і

3.1.
Середня вартість одного погонного 
метру каналізаційної мережі по вул.
І. Мазепи

Тис. грн.

Розрахунково (Відношення рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради №07-59-УІІ від 25.10.2018р.“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 Плану капітального ремонту)

3,0961



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 

проекту3

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансуванн 

я

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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:
„  . ,. Ю.М. Жарко
Керівник фінансового органу Лн а -  г •’ (підпис) (ініціали та прізвище)

Т.В. Костін
(підпису (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

д / /90/ 0?- 09/-//- / /  ЯЯМАО/Злоку
і наказ У <у

Фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської 
Р а д и _____________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

Затверджено
Наказ Міністерста фінансів України

26 серпня 2014року №836

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого 

бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)

2. 021 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  2106,851 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  0 тис. гривень та зі спеціального фонду -2106,851 тис. 
гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

2.Закон України “ 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-ІУ від 27.08.2009р.

5. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 74-48-УІІ 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-УІІ 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 21.12.2017 
№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

8. «Програма благоустрою міста Переяслав-Хмельницького 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-УІІ від 26.06.2018р.“Про
21.12.2017 № 13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

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

13. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №07-59-УІІ від 25.10.2018р.“Про
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:

внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від

внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від

внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від

внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від



№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

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

№
з/
п

КПКВК КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1.
0217310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства
2106,851 2106,851

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

85,0
85,0

Завдання 2. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по будівництву водопроводу від колодязя 
В-1 до житлових будинків №11, 11-а по вул. Богданова

60,0
60,0

Завдання 3. Будівництво водопроводу від колодязя В-1 
до житлових будинків №11,11-А по вул. Богданова 1094,651

1094,651

Завдання 4. Будівництво громадської вбиральні в парку 
ім. Г. Сковороди 750,0 750,0

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

Всього 2106,851 2106,851

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

Найменування регіональної цільової 
програми та підпрограми КПКВК загальний

фонд спеціальний фонд разом

1 2 ">О 4 5



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

0217310 1239,651 1239,651

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 2106,851 2106,851

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»

1 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’єкту «Будівництво 
артезіанської свердловини в мікрорайоні 
Підварки»

шт.

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

1

3. Ефективності



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- 
кошторисної документації по 
будівництву водопроводу від колодязя 
В-1 до житлових будинків №11, 11-а 
по вул. Богданова

1 затрат

1.1

Обсяг видатків на виготовлення проектно- 
кошторисної документації по 
будівництву водопроводу від колодязя 
В-1 до житлових будинків №11, 11-а по 
вул. Богданова

Тис.грн

кошторис

60,0

2 продукту

2.1

Кількість проектно-кошторисних 
документацій, які планується виготовити на 
будівництво водопроводу від колодязя В-1 
до житлових будинків №11, 11-а по вул. 
Богданова

Шт..

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 
27.09.2018 року №05-57-УІІ “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

3.1

Середні витрати на виготовлення 
проектно-кошторисної документації на 
будівництво водопроводу від колодязя В- 
1 до житлових будинків №11, 11-а по 
вул. Богданова

Тис.грн.

Розрахункової кошторис до Рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 27.09.2018 року №05-57- 
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 водопроводу 
від колодязя В-1 до житлових 
будинків №11,11-А по вул. Богданова

1 затрат



1.1
Обсяг видатків на будівництво водопроводу 
від колодязя В-1 до житлових будинків 
№11,11-А по вул. Богданова

Тис.грн.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №07-59- 
VII від 25.10.2018р.“Про внесення змін до рішення 
Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 
№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік».

1094,651

2 продукту

2.1
Кількість погонних метрів на будівництво 
водопроводу від колодязя В-1 до житлових 
будинків №11,11-А по вул. Богданова

М
Міська Програма « Питна вода України на 2009-2020 
роки» , затверджена рішенням Переяслав-Хмельницької 
міської ради від 27.08.2009 № 03-32^(зі змінами)

494

3 ефективності

3.1

Середні витрати на будівництво 1 
погонного метра водопроводу від колодязя 
В-1 до житлових будинків №11,11-А по вул. 
Богданова

Тис.грн.

Розрахунково(Відношення рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради № 07-59^11 від 
25.10.2018р.“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 Міська Програма « Питна вода України 
на 2009-2020 роки» , затвердженої рішенням міської 
ради від 27.08.2009 № 03-32-У(зі змінами)

2.2

Завдання 4. Будівництво громадської 
вбиральні в парку ім.. Г.Сковороди

1 Затрат

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 
21.12.2017 року №03-46-УІ1« Про внесення змін до 
Програми благоустрою м. Переяслава- Хмельницького 
на 2018 рік»

1

3. Еф ект ивност 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 5. Будівництво спортивно- 
ігрового дитячого майданчика по вул. 
Михайла Сікорського, 19



затрат

Обсяг видатків на будівництво спортивно- 
ігрового дитячого майданчика по 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-УІІ від 
21.12.2017р.“Громадський бюджет у місті 
Переяславі-Хмельницькому на 2017-2021 роки»)

117,200

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 

проекту3

Пояснення,
що

характеризую 
ть джерела 

фінансування
загальний

фонд

спеціаль
НИЙ

фонд
разом загальни 

й фонд
спеціальний

фонд разом
загал ьн 

ий 
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7310

Будівництво об’єктів
житлово-комунального
господарства

2 1 0 6 ,8 5 1 2 1 0 6 ,8 5 1 2 1 0 6 ,8 5 1 2 1 0 6 ,8 5 1

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



Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

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

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характеризую 
ть джерела 

фінансування
загальний

фонд

спеціаль
НИЙ

фонд
разом загальни 

й фонд
спеціальний

фонд разом
загал ьн 

ий 
фонд

спеціальний
фонд разом

0443 Виготовлення проектно- 
кошторисної документації 
по будівництву 
водопроводу від колодязя 
В-1 до житлових будинків 
№11, 11-а по вул. 
Богданова

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 водопроводу 
від колодязя В-1 до 
житлових будинків 
№11,11-А по вул. 
Богданова

0217310 1094,651 1094,651 1094,651 1094,651
За рахунок 
коштів бюд
жету розвит

ку

Інші надходження 
спеціального фонду

1094,651 1094,651 1094,651 1094,651

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

0217310

117,200 117,200 117,200 117,200

За рахунок 
коштів бюд
жету розвит

ку

Інші надходження 
спеціального фонду

117,200 117,200 117,200 117,200

Усього 2106,851 2106,851 2106,851 2106,851

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



/(підпис) (ініціали та прізвище)

/У риН  Ю.М. Жарко
(підпис*^ (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

а/ / 9 О / 0 ? -0 У / / / '/ /  4?  д д О /3 /и )£ у
і наказ ^

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

Затверджено
Наказ Міністерста фінансів України

26 серпня 2014року №836

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого 

бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)

2. 021 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  295,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  0 тис. гривень та зі спеціального фонду -295,0тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-У1-ВР.



2. Закон України « Про врегулювання містобудівної діяльності» від 18.11.2012 року №3059-14-ВР.

3. Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 31.12.2017 року №280/97-ВР

4. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №13-46-УІІ від 21.12.2017 р. «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018рік»

5. « Програма розробки містобудівної документації в м. Переяславі-Хмельницькому на 2017-2019 роки» затверджена рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради №12-42/2-VIІ 
від 04.09.2017 року (зі змінами)

6. Рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018р. «Про внесення змін до бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік.

7. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 74-48-УІІ 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 № 12-52-УІІ 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».

9. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №07-59-УІІ від 25.10.2018р.“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

Організаційне та матеріальне забезпечення розробки комплексу містобудівної документації на території міста Переяслава-Хмельницького для 
системної реалізації державної регіональної політики , обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів розвитку міста, динамічного 
збалансованого соціально-економічного розвитку території мікрорайонів, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і 
громадськості та залучення інвестицій.

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

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

№
з/
п

КПКВК КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7



1. 0217350 0443 Розроблення схем планування та забудови території 
(містобудівної документації) 295,0 295,0

Завдання 1.Створення умов для організації робіт з 
розробки містобудівної документації в місті, розробка 
плану земельно-господарського устрою території міста.

200,0 200,0

Завдання 2. Розробка топогеодезичної зйомки 1:1000 
території для розроблення детального плану територій

85,0 85,0

Завдання 3. Останній етап плану червоних ліній 10,0 10,0

Всього 295,0 295,0

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 3 4 5
« Програма розробки 
містобудівної 
документації в м. 
Переяславі- 
Хмельницькому на 
2017-2019 роки» (зі 
змінами)

0217350 295,0 295,0



10. Результативні показники бюджетної програмну розрізі підпрограм і завдань

Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

Розроблення схем планування та забудови територій ( містобудівної документації)

Завдання 1. Створення умов для організації робіт з розробки містобудівної документації в місті, 
розробка плану земельно-господарського устрою території міста.

1 Затрат

1.1.
Обсяг видатків на розробку детальних планів 
території для розміщення житлової 
(садибної) забудови

тис.грн. План використання бюджетних коштів 200,0

2. Продукту

2.1.
Кількість детальних планів території для 
розміщення житлової (садибної) забудови, які 
планується виготовити

Од. Архітектурно -  містобудівна рада Протокол щодо підбору 
ділянок для виготовлення детальних планів 4

3. Ефективності

3.1.
Середня вартість виготовлення детальних 
планів території для розміщення житлової 
(садибної) забудови

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання бюджетних 
коштів до архітектурно -  містобудівної ради

Протокол щодо підбору ділянок для виготовлення 
детальних планів)

50,0

Завдання 2. Розробка топогеодезичної зйомки 1:1000 території для розроблення детального плану 
територій

1 Затрат

1.1.
Обсяг видатків на розробку топогеодезичної 
зйомки 1:1000 території для розроблення 
детального плану територій

тис.грн. План використання бюджетних коштів 85,0

2. Продукту

2.1. Кількість топогеодезичних зйомок Од.
Пропозиції відділу архітектури, містобудування та 

використання земель виконкому міської ради , щодо 
підбору ділянок для виготовлення детальних планів

1



3. Ефективності

3.1.
Середня вартість розробки топогеодезичної 
зйомки 1:1000 території для розроблення 
детального плану територій

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання бюджетних 
коштів до пропозицій відділу архітектури, містобудування 

та використання земель виконкому міської ради , щодо 
підбору ділянок для виготовлення детальних планів)

85,0

Завдання 3. Останній етап плану червоних ліній

1 Затрат

1.1. Обсяг видатків на останній етап плану 
червоних ліній тис.грн. План використання бюджетних коштів 10,0

2. Продукту

2.1. Кількість планів червоних ліній Од.
Пропозиції відділу архітектури, містобудування та 

використання земель виконкому міської ради , щодо 
підбору ділянок для виготовлення детальних планів

1

3. Ефективності

3.1. Середня вартість впровадження останнього 
етапу плану червоних ліній тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання бюджетних 
коштів до пропозицій відділу архітектури, містобудування 

та використання земель виконкому міської ради , щодо 
підбору ділянок для виготовлення детальних планів)

10,0



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 

проекту3

Поясненн 
я, що 

характери 
зують 

джерела 
фінансува 

ння

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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 коштів

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління 

Переяслав-Хм. міської ради

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) №

і наказ 17 1
Фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської 

ради__________ ________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого 

бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)

2. 021___  Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217440 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

I. «Порядок проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою»від 23.09.2003 року №154.

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

3.Постанова Верховної ради України від 24.10.99 р.№1359-УІ «Про концепцію сталого розвитку населених пунктів».

4. «Програма благоустрою міста Переяслав-Хмельницького на 2018 рік» від 21.12.2017 року №03-46-УІІ.(зі змінами)

5. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №13-46-УІЇ від 21.12.2017 р. «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018рік»

6. Рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018р. «Про внесення змін до бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

7. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 74-48-УІІ 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-УІІ 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-УІІ від 31.05.2018р.“Про внесення змін до рішення
21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

I I . Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №10-53-УІІ від 26.06.2018р.“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 № 03-56-УІІ від 09.08.2018р.“Про внесення змін до рішення
21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

13. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-56-УІІ 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-УІІ від 30.08.2018р.“ 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»

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»

Переяслав-Хмельницької міської ради від

Переяслав-Хмельницької міської ради від

Переяслав-Хмельницької міської ради від



16. 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»

17. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №07-59-УІІ від 25.10.2018р.“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

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та капітального ремонту транспортної інфраструктури.

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1. 0217442 0456 Підпрограма 1.Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури

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

№
з/
п

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 вул. Маяковського 63,481 63,481

Завдання 2. Капітальний ремонт вул. Маяковського 1648,115 1648,115

Завдання 3. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по капітальному ремонту вул. Контр- 
адмірала Лялька

50,0
50,0

Завдання 4.Капітальний ремонт вул. Контр-адмірала 
Лялька 1015,392 1015,392



Завдання 5. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на будівництво дороги по вул. 
Промисловій

300,0
300,0

Завдання б.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 7. Капітальний ремонт частини тротуару по 
вул. Б.Хмельницького ( в межах буд. № 57/56 та буд. 
№46)

2143,442
2143,442

Завдання 8.Реконструкція( в т.ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації 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 9. 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 10. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт частини тротуару 
по вул. Ярмаркова (в межах вул. Солонці та вул. 
Борисівське поле)

100,00

100,00

Завдання 11 .Коригування проекту та експертизи по 
об’єкту «Капітальний ремонт вул.Солонці») 100,0 100,0

Завдання 12. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт частини тротуару 
по вул.. Б. Хмельницького в межах Борисоглібської 
площі та автовокзалу (парна сторона)

100,00

100,0

Завдання 13. Капітальний ремонт частини тротуару по 
вул. Б.Хмельницького в межах Борисоглібської площі 
та автовокзалу (парна сторона)

3713,276 3713,276

Завдання 14. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт вул. Поліська 100,00 100,00

Завдання 15.Капітальний ремонт вул. Поліська 807,194 807,194
Завдання 16. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт вул. Оболонна 33,070 33,070



Завдання 17.Капітальний ремонт вул. Оболонна 1015,181 1015,181
Завдання 18. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт заїзної кишені біля 
буд.№46 по вул. Новокиївське шосе

10,0 10,0

Завдання 19. Капітальний ремонт заїзної кишені біля 
буд. №46 по вул. Новокиївське шосе 278,370 278,370

Завдання 20.Капітальний ремонт вул. Куреди Гаврила 297,537 297,537

Завдання 21.Капітальний ремонт вул. Борисоглібська 553,12 553,12

Завдання 22. 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 23. Коригування проекту та експертизи по 
об’єкту № капітальний ремонт частини тротуару вул. 
Грущевського ( в межах вул. Інтернаціональна та вул. 
Борисі вське поле)

6,260

6,260

Завдання 24. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по капітальному ремонту вул.
Борисі вське поле (від вул. Б. Хмельницького до вул. 
грушевського ) з влаштуванням тротуару (І черга)

100,0

100,0

Завдання 25. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт між квартального 
розїзду біля буд. №55 та №53 по вул. Грушевського

40,0
40,0

Завдання 26. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по реконструкції перехрестя вул. 
Б.Хмельницького, Грушевського та Покровської

60,0
60,0

Завдання 27. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по будівництву світлофорів на перехресті 
вул. Шкільної та вул. Грушевського

60,0
60,0

Завдання 28. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по капітальному ремонту вул. Кузнєцова 64.971 64.971

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 3 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 І.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-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. 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»)

63,481

Завдання 2. Капітальний ремонт 
вул. Маяковського

1. Затрат

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

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»

4994,29

3. Ефективності

3.1.
Середня вартість капітального 
ремонту 1кв.м. 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 3. 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 Од. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради



документацій на капітальний ремонт 
вул. Контр-адмірала Лялька

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. Контр- 
адмірала Лялька

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до 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»)

50,0

Завданя 4.Капітальний ремонт вул. 
Контр-адмірала Лялька

1. Затрат

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

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

о3. 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 5.Виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 

будівництво дороги по вул. 
Промисловій

7 Затрат

1.1.

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

тис.грн. План використання бюджетних коштів 300,0

2. 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-УІІ «Про затвердження 

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

1

о Ефективності



3.1.

Середні витрати на виготовлення 
проектно-кошторисної документації 
на будівництво дороги по 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 6. Виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
капітальний ремонт частини 
тротуару по вул. Б.Хмельницького ( 
в межах будинку №57/56 та будинку 
№46)

1 Затрат

1.1.

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

тис.грн. План використання бюджетних коштів 77,538

2. Продукту

2.1.

Кількість проектно-кошторисних 
документацій на капітальний ремонт 
частини тротуару по вул. 
Б.Хмельницького ( в межах будинку 
№57/56 та 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

3. Ефективності
Середні витрати на виготовлення 
проектно-кошторисної документації 
на капітальний ремонт частини 
тротуару по вул. Б.Хмельницького ( в 
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 7. 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 вул. 
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-УІІ»

4098,36

3. Ефективності

3.1.

Середня 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- 
5 6-VII «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» »)

0,523

Завдання 8. Реконструкція( 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації 
вуличного освітлення 
використанням інноваційних 
енергоефективних заходів В ДЕ  
(енергія сонця) за адресою вул.. 
Пугачова (біля ЗОШ №7), м. 
Переяслав-Хмельницький, Київська 
область

1 Затрат
1.1. Обсяг видатків на реконструкцію ( в 

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

тис.грн. План використання бюджетних коштів 243,752

2. Продукту
2.1. Кількість реконструйованих опор з 

використанням інноваційних 
енергоефективних заходів ВДЕ

Од. Програма «Еромадський бюджет м. Переяслава- 
Хмельницького на 2017-2021 роки» від 
04.09.2017 р. № 14-42/2-УІІ, згідно рішення від

5



(енергія сонця) 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»

3. Ефективності
Середні витрати на реконструкцію 1 
опори( в т.ч. виготовлення проектно- 
кошторисної документації) вуличного 
освітлення з 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 9. Виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
капітальний ремонт частини 
тротуару по вул. Сковороди в 
межах вул. Б. Хмельницького та 
вул. Ярмаркової

1 Затрат

1.1.

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

тис.грн. План використання бюджетних коштів

100,00

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

о.3. 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 10. 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 
межах вул. Солонці та вул.
Борисівське поле)

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 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-УІІ «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

100,0

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

1 Затрат
1.1 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-УІІ «Про затвердження 

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

1

3 Ефективності Тис.грн.
3.1 Середні витрати на коригування тис.грн. Розрахунково(відношення плану використання 100,0



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

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.»)
Завдання 12. Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт частини тротуару по вул.. 
Б. Хмельницького в межах 
Борисоглібської площі та 
автовокзалу (парна сторона)

1 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 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 
2018 рік»

100,0

Завдання 13. Капітальний ремонт 
частини тротуару по вул. 
Б.Хмельницького в межах 
Борисоглібської площі та 
автовокзалу (парна сторона)

1. Затрат

1.1. Обсяг видатків на капітальний 
ремонт частини тротуару по вул. тис.грн. План використання бюджетних коштів 3713,276



Б.Хмельницького в межах 
Борисоглібської площі та автовокзалу 
(парна сторона)

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-УІІ»

7099,95

3. Ефективності

3.1.

Середня вартість капітального 
ремонту 1кв.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-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-УІІ» »)

0,523

Завдання 14. 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-VII «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-VII «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»

100,0



Завдання 15. Капітальний ремонт 
вул. Поліська

1. Затрат

1.1. Обсяг видатків на капітальний 
ремонт вул. Поліська тис.грн. План використання бюджетних коштів 807,194

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»

1614,39

3. Ефективності

3.1.
Середня вартість капітального 
ремонту 1кв.м. дорожнього покриття 
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

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

1 Затрат

1.1.
Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної документації 
на капітальний ремонт вул. Оболонна

тис.грн. План використання бюджетних коштів

33,070
2. Продукту

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 17. Капітальний ремонт



вул. Оболонна
1. Затрат

1.1. Обсяг видатків на капітальний 
ремонт вул. Оболонна тис.грн. План використання бюджетних коштів 1015,181

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»

2030,36

3. Ефективності

3.1.
Середня вартість капітального 
ремонту 1кв.м. дорожнього 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-УІІ «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

0,5

Завдання 18. Виготовлення 
проектно-кошторисної документації 
на капітальний ремонт заїзної 
кишені біля буд.№46 по вул. 
Новокиївське шосе

1 Затрат

1.1.

Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної документації 
на капітальний ремонт заїзної кишені 
біля буд.№46 по вул. Новокиївське 
шосе

тис.грн.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №07- 
59-УІІ від 25.10.2018р.“Про внесення змін до 

рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 
21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста 

Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».
10,0

2. Продукту

2.1.

Кількість проектно-кошторисних 
документацій на капітальний ремонт 
заїзної кишені біля буд.№46 по вул. 
Новокиївське шосе

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №02-59-УІІ 
від 25.10.2018р.“ 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 (зі змінами) 1

3. Ефективності

3.1.

Середні витрати на виготовлення 
проектно-кошторисної документації 
на капітальний ремонт заїзної кишені 
біля буд.№46 по вул. Новокиївське 
шосе

тис.грн.

Розрахунково(відношення Рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради №07-59-УІІ від 
25.10.2018р.“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 №02-59-УІІ від 25.10.2018р.“

10,0



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 (зі змінами)

Завдання 19. Капітальний ремонт 
заїзної кишені біля буд №46 по вул. 
Новокиївське шосе

1. Затрат

1.1.
Обсяг видатків на капітальний 
ремонт заїзної кишені біля буд. №46 
по вул.Новокиївське шосе

тис.грн. План використання бюджетних коштів 278,370

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»

556,74

3. Ефективності

3.1.
Середня вартість капітального 
ремонту 1кв.м. дорожнього покриття 
біля буд.№46 по вул. Новокиївське шосе

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 20. Капітальний ремонт 
вул. Куреди Гаврила

1. Затрат

1.1. Обсяг видатків на 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

3. Ефективності

3.1.
Середня вартість капітального 
ремонту 1кв.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 21.Капітальний ремонт 
вул. Борисоглібська

1. Затрат

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

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»

1676,12

3. Ефективності

3.1.
Середня вартість капітального 
ремонту 1кв.м. дорожнього покриття 
по вул. Борисоглібська

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

1 Затрат

1.1.

Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної документації 
на капітальний ремонт тротуару по 
вул. Новокиївське шосе в межах вул. 
Я. ГІотапенка 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-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 тротуару по 
вул. Новокиївське шосе в межах вул.

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

70,0



Я. Потапенка та ЗОШ №4 благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»

Завдання 23. 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

о3 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

Завдання24. Виготовлення 
проектно-кошторисної документації 
по капітальному ремонту вул. 
Борисівське поле (від вул. 
Б.Хмельницького до вул. 
Грушевського) з влаштуванням 
тротуару( І черга)

1 Затрат
1.1 Обсяг видатків на виготовлення 

проектно-кошторисної документації 
по капітальному ремонт вул. 
Борисівське поле (від вул. 
Б.Хмельницького до вул.

тис.грн

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №07- 
59-УІІ від 25.10.2018р.“Про внесення змін до 

рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 
21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста 

Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

100,0



Грушевського) з влаштуванням 
тротуару( І черга)

2 Продукту
2.1 Кількість проектно-кошторисних 

документацій по капітальному 
ремонту вул. Борисівське поле (від 
вул. Б.Хмельницького до вул.
Грушевського) з влаштуванням 
тротуару( І черга)

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №02-59-УІІ 
від 25.10.2018р.“ 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 (зі змінами)

1

3 Ефективності Тис.грн.
3.1 Середні витрати на виготовлення 

проектно-кошторисної документації 
по капітальному ремонту вул. 
Борисівське поле (від вул. 
Б.Хмельницького до вул. 
Грушевського) з влаштуванням 
тротуару( І черга)

тис.грн.

Розрахунково(відношення Рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради №07-59-УІІ від 
25.10.2018р.“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 №02-59-УІІ від 25.10.2018р.“ 
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 (зі змінами)

100,0

Завдання 25. Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт міжквартального роз’їзду 
біля буд. №55 та №53 по вул. 
Грушевського

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. Грушевського

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

3. Ефективності

3.1.
І_

Середні витрати на виготовлення 
проектно-кошторисної документації тис.грн. Розрахунково(відношення плану використання 

бюджетних коштів до Рішення Переяслав-



на капітальний ремонт 
міжквартального роз’їзду біля буд. 
№55 та №53 по вул. Грушевського

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

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 Покровської

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

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

1 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 Од. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради



документацій по будівництву 
світлофорів на перехресті вул. 
Шкільної та вул. Грушевського

від 30.08.2018 р. № 12-55-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 
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-УІІ «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік)

60,0

Завдання 28. Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації по капітальному 
ремонту вул. Кузнєцова

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

3. 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-УІІ «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

64,971

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм) :

КПКВК

Касові видатки станом 
на

01 січня звітного 
періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характеризую
загал
ьний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

загальни 
й фонд

спеціальний
фонд разом

загал ьни 
й фонд

спеціальний
фонд

разом
ть джерела 

фінансування

Код Найменування джерел 
надходжень



Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом 
на

01 січня звітного 
періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характеризую 
ть джерела 

фінансування
загал
ьний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

загал ьни 
й фонд

спеціальний
фонд разом

загальни 
й фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 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. Промисловій

0217442

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

За рахунок 
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

Реконструкгря(в т.ч. 
виготовлення проектно- 
кошторисної документаці 
вуличного освітлення з 
використанням інноваційних 
енергоефективних заходів 
ВДЕ (енергія сонця) за 
адресою вул. Пугачова (біля 
ЗО Ш №7), м. Переяслав- 
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

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

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

За рахунок 
коштів бюд
жету розвит

ку



Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом 
на

01 січня звітного 
періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характеризую 
ть джерела 

фінансування
загал
ьний
фонд

спеціальни 
й фонд разом загальни 

й фонд
спеціальний

фонд разом загальни 
й фонд

спеціальний
фонд разом

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

X X
Усього 663 ,752 6 6 3 ,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,_,г-ет   Т.В. КОСТІН
КОШТІВ. -----------------:—

дпідпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО: ?

Керівник фінансового органу у Жарко
(піднис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

і наказ
Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської

Ради  __________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

№

Затверджено
Наказ Міністерста фінансів України

26 серпня 2014року №836

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого 

бюджету на 2018 рік

1. 02
(КПКВКМБ)

2. 021
(КПКВКМБ)

3. 0216070
(КПКВКМБ)

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

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

1050 Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  2114,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  0,0 тис. гривень та зі спеціального фонду -2114,0 тис. 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



1. Рішення Київської обласної ради від 10.10.2018 року №516-23-УІІ «Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 14.12.2017 № 393-19- 
VII „Про обласний бюджет Київської області на 2018 рік»

2. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №07-59-УІІ від 25.10.2018р.“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

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
0216072 0640 Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання 

гарячої води, централізованого водопостачання та водо відведення, постачання холодної води та водо відведення (з 
використанням внутрішньо будинкових систем), що вироблялися , транспортувалися та постачалися населенню 
та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які 
надають населенню такі послуги, за тарифами , що затверджувалися та /або погоджувалися органами державної 
влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету

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

№
з/п

КПКВК КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1.

0216072 0640 Погашення різниці між фактичною вартістю теплової 
енергії, послуг з централізованого опалення, 
постачання гарячої води, централізованого 
водопостачання та водовідведення, постачання 
холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньо будинкових систем), що вироблялися , 
транспортувалися та постачалися населенню та/або 
іншим підприємствам теплопостачання, 
централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають населенню такі послуги, 
за тарифами , що затверджувалися та /або 
погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування за рахунок субвенції з



державного бюджету

2.

Завдання 1.

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на 
теплову енергію, послуги з централізованого 
водопостачання та воловідведення

2114,0 2114,0

Всього 2114,0 2114,0

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

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

1 2 3 4 5

10. Результативні показники бюджетної програмну розрізі підпрограм і завдань:

Показники
Одиниця
виміру

Джерело інформації
Значення
показника

Завдання 1. Погашення заборгованості з різниці в 
тарифах на теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання та 
воловідведення

1 Затрат
1.1 Обсяг бюджетних призначень на погаш ення 

заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію , послуги з централізованого водопостачання 
та воловідведення

Ти. Грн.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №07-59-УІІ від 
25.10.2018р.“Про внесення змін до рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 21.12.2017 №13-46- VII « Про 
бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

2114,0

2 Продукту

2.1 Кількість підприємств, яким планується надання 
трансферту

Од. Договір про відшкодування різниці в тарифах 1

О3 Ефективності



3.1 Середня сума трансферту на одне підприємство Тис. грн. Відношення ( Рішення Переяслав-Хмельницької міської 
ради №07-59-УІІ від 25.10.2018р.“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 договору про 
відшкодування різниці в тарифахО

£ ііч,и

4 Якості
4.1 Відсоток погашення заборгованості з різниці в тарифах 

до нарахованої
% Договір про відшкодування різниці в 

тарифах
100

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 

проекту3

Пояснення,
що

характериз
ують

джерела
фінансуван

ня

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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 
коштів

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Ю.М. Жарко

(підпис) (ініціали та прізвище)

Т.В. Костін 
(ініціали та прізвище)


