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ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

від /-7, 20/ ^  року № 03

м.Переяслав-Хмельницький

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Закону України від 07.12.2017 року № 2246-УІІІ «Про 
Державний бюджет України на 2018 рік», рішення Переяслав-Хмельницької 
міської ради № 13-46-VII від 21.12.2017 «Про бюджет міста Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік», рішення виконавчого комітету Переяслав- 
Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018 «Про внесення змін до 
бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік», рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради № 03-56-УІІ від 09.08.2018 року «Про внесення 
змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 13-46-VII від 
21.12.2017 «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»» та 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, річного 
звіту про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання 
бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених 
наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
10.09.2014 року за № 1103/25880 із змінами від 28.04.2017 року № 472, наказу 
Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти 
бюджетних програм» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
21.01.2003 року за № 47/7368 із змінами)

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

розпорядником коштів по яких є виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької 
міської ради за КПКВК: 0216040, 0217440, 0217670 (паспорти додаються).

Начальник фінансового управл Ю.М.Жарко

ЗО 7180 07789
I I I I I I  Н ІЙ

3087180077890



ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М ІТ Е Т

Р О З П О Р Я Д Ж  Е Н И Я

від «Х/ґ» 2018 року ! №Х|

м.Переяслав-Хмельницький

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бкіджет України ьіа 2018 рік» 
від 07.12.2017 року №2246-УШ, рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 21.12.2017 № 13-46-УІІ « Про бюджет м. Перфяслава-Хмельницького на 
2018 рік », рішення виконавчого комітету Переяфав-Хмед] 
ради № 01-01 від 09.01.2018 року « Про внесення змін део оюджету міста
Переяслава-Хмельницького на 2018 рік», рішення] Переяслав-Хмельницької

змін до рішення 
3-46- УИ « Про

міської ради від 09.08.2018р № 01-56-УІІ.“Про щесення 
Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.7017 №1 
бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 Ьік» та Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів і та річного звіту про їх 
виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм , 
оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених Накаром Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконаіїня міси 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880 із 
змінами від 28.04.2017 року № 472, та наказу Міністерства фінансів України від 
29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»
Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368 із зм

ьницької міської

п.20 ч 4 ст, 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»:

зареєстрованого в 
нами, керуючись

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетний
головним розпорядником коштів по яких І є викоь 
Переяслав-Хмельницької міської ради за КПКВІК:

програм на 2018 рік 
авчий комітет

-0216040- заходи , пов’язані з поліпшенням питної води;
-0217440 - утримання та розвиток транспортної інфраструктурі! 
-0217670 - внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання;

Перуяолав-Хмельницька міська рада

126/07-09/11-18 від 15.08.2018

3027780076879

108711180001826006



3027780076879

108711180001826006



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
Фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської 

Кад и ____________ ______________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

№

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого 

бюджету на 2018 рік

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

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

3. 0216040 0620 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної воли
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  4082,327 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  0 тис. гривень та зі спеціального фонду -4082,327 
4343,247 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1 .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 № 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».

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

21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення питною водою належної якості

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

№ з/п к п к в к 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.
0216040 0620 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 4082,327 4082,327

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

100,0
100,0

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

100,0
100,0

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

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

395,0

395,0

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

135,460
135,460

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

1561,092
1561,092

Завдання 7. Капітальний ремонт водопровідних мереж 
по вул.Шкільна 1480,0 1480,0

Завдання 8. Капітальний ремонт водопровідних мереж 
по вул. Ціолковського (від колодязя № 5)) 134,080 134,080

Всього
.....................

4082,327 4082,327

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

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

4082,327 4082,327

10. Результативні показники бюджетної програмну розрізі підпрограм і завдань:

Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Значення

показника

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

1 Затрат

1.1.

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

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

2. Продукту

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

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

1

3. Ефективності

3.1.

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

тис.грн.

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

100,0



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

1. Затрат

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

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

2. Продукту

2.1.
Кількість проектно-кошторисних документацій на 
капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. 
Шкільна

шт.

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

1

3. Ефективності

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

тис.грн.

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

100,0

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

1 Затрат

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

тис.грн
Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ

176,695

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

м. План капітального ремонту
136,549

3. Ефективності

Середня вартість капітального ремонту одного 
погонного метра водопроводу

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

1,294

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

1 Затрат

1.1 Обсяг видатків на капітальний ремонт 
водопровідних мереж по вул. Героїв Великої тис.грн

Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ
395,00



Вітчизняної війни, вул. Ціолковського, провул. 
Дніпровському (від колодязя № 4 до колодязя № 6 
та колодязя № 7)

2 Продукту

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

м. План капітального ремонту 305,26

3 Ефективності

3.1 Середня вартість капітального ремонту одного 
погонного метра водопроводу

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

1,294

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

1 Затрат

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

тис.грн
Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ

135,460

2 Продукту

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

м. План капітального ремонту 104,683

3 Ефективності

3.1 Середня вартість капітального ремонту одного 
погонного метра водопроводу

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

1,294

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

1 Затрат

1.1

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

тис.грн

Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ

1561,092

2 Продукту

2.1 Кількість погонних метрів, на яких планується 
капітальний ремонт водопроводу

м. План капітального ремонту 1206,408
о:> Ефективності

3.1 Середня вартість капітального ремонту одного 
погонного метра водопроводу

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

1,294



Завдання 7. Капітальний ремонт водопровідних 
мереж по вул. Шкільна

1 Затрат

1.1 Обсяг видатків на капітальний ремонт 
водопровідних мереж по вул. Шкільна тис.грн

Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ
1480,0

2 Продукту

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

м. План капітального ремонту 1143,741

3 Ефективності

3.1 Середня вартість капітального ремонту одного 
погонного метра водопроводу

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

1,294

Завдання 8. Капітальний ремонт водопровідних 
мереж по вул. Ціолковського (від колодязя №5)

1 Затрат
1.1 Обсяг видатків на капітальний ремонт 

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

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

2 Продукту
2.1 Кількість погонних метрів, на яких планується 

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

3 Ефективності
3.1 Середня вартість капітального ремонту одного 

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

Хм. ВУКГ до плану
1,294



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  — -------- -—--о  ^  ^  Т1.
—  " —  Т.В. Костінкоштів . .. . . ------------:—

дпідпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу • ^ Ж а р к о
(підпис/ (ініціали та прізвище)



Затверджено 
Наказ Міністерста фінансів України 

26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської 
Ради______________________________________________
(найменування головного р о зп о р я д ч а  кош™ ^
Місцевого бюджету) № 7/Сб /іУТ'- / / /  '  /  ^

і наказ
Фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської 

Ради___________________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 3£/&Ґ-р 3  &  Я Р '

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)

о3. 0217440 0456 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  12331,53 Ітис. гривень, у тому числі із загального фонду -  0 тис. гривень та зі спеціального фонду -12331,53 Ітис. 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. «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-VII 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 Переяслав-Хмельницької міської ради від
21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

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

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

13. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-56-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»

6. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфрастру кту ри 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

12331,531 12331,531

Завдання 1 .Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт вул.Маяковського 100,0 100,0

Завдання 2.Капітальний ремонт вул.Контр-адмірала 
Лялька 1132,592 1132,592

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

300,0
300,0

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

100,0

100,0

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

150,0 150,0

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

100,00 100,0

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

100,00

100,0

Завдання 8. Капітальний ремонт вул. Куреди Гаврила 312,710 312,710

Завдання 9.Капітальний ремонт вул. Борисоглібська 584,383 584,383

Завдання Ю.Виготовлення проектно-кошторисної 70,0 70,0



документації на капітальний ремонт тротуару по вул. 
Новокиївське шосе в межах вул. Я. Потапенка та ЗОШ 
№4
Завдання 11. Коригування проекту та експертизи по 
об’єкту «Капітальний ремонт частини вул. 
Грушевського ( в межах вул. Інтернаціональна та вул. 
Борисівське поле)

40,0

40,0

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

100,0

100,0

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

Завдання 14. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по капітальному ремонту вул. Кузнєцова 50,00 50,0

Завдання 15. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт вул. Оболонна 100,00 100,00

Завдання 16. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт вул. Поліська 100,00 100,00

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

100,00

100,00

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

50,0
50,0

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

40,0
40,0

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

60,0
60,0

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

45,0
45,0

Завдання 22. Капітальний ремонт вул. Маяковського 1720,601 1720,601

Завдання 23. Капітальний ремонт частини тротуару по 
вул. Сковороди в межах вул. Б.Хмельницького та вул. 
Ярмаркової

1019,527 1019,527



Завдання 24. Капітальний ремонт частини тротуару по 
вул. Б.Хмельницького ( в межах буд. № 57/56 та буд. 
№46)

2143,442 2143,442

Завдання 25. Капітальний ремонт частини тротуару по 
вул. Б.Хмельницького в межах Борисоглібської площі 
та автовокзалу (парна сторона)

3713,276 3713,276

Всього 12331,531 12331,531

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 12181,531 12181,531

2). Міська цільова програма «Громадський бюджет на 2017-2021 рр.» 150,0 150,0

Всього 12331,531 12331,531

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 100,0

2. Продукту

2.1.

Кількість проектно- 
кошторисних документацій на 
капітальний ремонт  
вул. Маяковського

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

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 21.12.2017р. №03- 
46-УІ1 «Про затвердження програми благоустрою 

м. Переяслава-Хмельницького на 2018 рік.»)

100,0

Завданя 2.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 1132,592

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 3401,17

О Ефективності
3.1. Середня вартість капітального тис.грн. Розрахунково(план використання бюджетних 0,333



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

коштів до плану проведення капітального 
ремонту на 2018 рік по місту Переяслав- 

Хмельницькому)
Завдання З.Виготовлення 

проектно-кошторисної 
документації на будівництво 
дороги по вул. Промисловій

1 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

3. 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 4. Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт частини тротуару 
по вул. Б.Хмельницького ( в 
межах будинку №57/56 та 
будинку №246)

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 100,0

2. Продукту
2.1. Кількість проектно- Од. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 1



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

будинку №57/56та будинку 
№46) '

від 21.12.2017р. №03-46-УІІ «Про затвердження 
програми благоустрою м. Переяслава- 

Хмельницького на 2018 рік.»

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 21.12.2017р. №03- 
46-VII «Про затвердження програми благоустрою 

м. Переяслава-Хмельницького на 2018 рік.»)

100,0

Завдання 5. Реконструкція( в 
т.ч. виготовлення проектно- 
кошторисної документації 
вуличного освітлення з 
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 3 
використанням інноваційних 
енергоефективних заходів ВДЕ 
(енергія сонця) за адресою вул.. 
Пугачова (біля ЗОШ №7), м. 
Переясл ав-Хмел ьницьки й, 
Київська область

тис.грн. План використання бюджетних коштів 150,0

2. Продукту



2.1. Кількість реконструйованих 
опор з використанням 
інноваційних енергоефективних 
заходів ВДЕ (енергія сонця)

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

5

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

Тис.грн. Розрахунково (відношення плану використання 
бюджетних коштів до Програми «Громадський 
бюджет м. Переяслава-Хмельницького на 2017- 
2021 роки» від 04.09.2017 р. № 14-42/2-УІІ)

30,00

Завдання 6. 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

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 7. Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний 
ремонт частини тротуару по 
вул.. Б. Хмельницького в 
межах Борисоглібської 
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

о3. 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 8. Капітальний 
ремонт вул. Куреди Гаврила

1. Затрат

1.1. Обсяг видатків на капітальний 
ремонт вул. Куреди Гаврила тис.грн. План використання бюджетних коштів 312,710

2. Продукту

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

Тис.кв.м.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 31.05.2018 р. № 02-52-VII «Про внесення змін 

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

947,606

3. Ефективності

3.1.

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

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 31.05.2018 р. №02- 
52-VII «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»

0,330

Завдання Я.Капітальний 
ремонт вул. Борисоглібська

1. Затрат

1.1. Обсяг видатків на капітальний 
ремонт вул. Борисоглібська тис.грн. План використання бюджетних коштів 584,383

2. Продукту

2.1.
Площа міській шляхів, на якій 
планується провести 
капітальний ремонт

Тис.кв.м.

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

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

1770,85

о3. 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 22.02.2018 р. №64- 
48-VII «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»

0,330

Завдання 10. 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. Потапенка та ЗОШ №4

тис.грн. План використання бюджетних коштів 70,0

2. Продукту

2.1.

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

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 22.02.2018 р. №64-48-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. Я. Потапенка та 
ЗОШ №4

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

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

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»

70,0

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

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

Тис.грн План використання бюджетних коштів

40,0

2 Продукту
Кількість проектів на Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради



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

Шт.

від 22.02.2018 р. №64-48-УІІ «Про внесення змін 
до програми благоустрою м. Переяслава- 

Хмельницького на 2018 рік» 1

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

Тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

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

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»

40,0

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

1 Затрат .
1.1 Обсяг видатків на коригування 

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

тис.грн План використання бюджетних коштів

100,0

2 Продукту
2.1 Кількість проектів на 

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

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 26.06.2018 р. №08-53-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»

1

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



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

бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 26.06.2018 р. №08- 

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» )

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

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

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

м. Переяслава-Хмельницького на 2018 рік.»)

100,0

Завдання 14. 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

50,0
2. Продукту

2.1. Кількість проектно- 
кошторисних документацій на Од. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 

від 03.05.2018 р. №87-51/2-УІІ «Про внесення



капітальний ремонт вул. 
Кузнєцова

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 03.05.2018 р. №87- 
51/2-VII «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

50,0

Завдання 15. 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

100,0
2. Продукту

2.1.

Кількість проектно- 
кошторисних документацій на 
капітальний ремонт вул. 
Оболонна

Од.

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

Хмельницького на 2018 рік» 1
3. Ефективності

3.1.

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

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

1 Затрат

1.1.

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

тис.грн. План використання бюджетних коштів

100,0



2. Продукту

2.1.

Кількість проектно- 
кошторисних документацій на 
капітальний ремонт вул. 
Поліська

Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 03.05.2018 р. №87-51/2-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 1 7 .  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. №87-51/2ЛЯІ «Про внесення 
змін до програми благоустрою м. Переяслава- 

Хмельницького на 2018 рік»
1

о3. Ефективності

3.1.

Середні витрати на 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
капітальний ремонт частини 
тротуару по вул. Ярмаркова (в

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

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

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на

100,0



межах вул. Солонці та вул. 
Борисівське поле)

2018 рік»)

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

1 Затрат

1.1.

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

тис.грн. План використання бюджетних коштів
50,0

2. Продукту

2.1.

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

Од.

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

Хмельницького на 2018 рік» 1
о2). Ефективності

Середні витрати на 
виготовлення проектно-

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 03.05.2018 р. №87- 50,03.1. кошторисної документації на
капітальний ремонт вул. Контр- 
адмірала Лялька

тис.грн. 51/2-УІІ «Про внесення змін до програми 
благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 

2018 рік»)
Завдання 19. 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- Од. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради



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

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

тис.грн.

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

40,0

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

1 Затрат
Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної

1.1. 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

о2>. 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-УП «Про внесення змін до програми 
благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

60,0

Завдання 21. Виготовлення



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

1 Затрат

1.1.

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

тис.грн. План використання бюджетних коштів
45,0

2. Продукту

2.1.

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

о Ефективності

3.1.

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

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

Хмельницької міської ради від 31.05.2018 р. № 
02-52-УІІ «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»

45,0

Завдання 22. Капітальний 
ремонт вул. Маяковського

і. Затрат

і . і . Обсяг видатків на капітальний 
ремонт вул. Маяковського тис.грн. План використання бюджетних коштів

1720,601
2. Продукту

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

Тис.кв.м.

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»

5213,94

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 31.05.2018 р. № 
02-52-УІІ «Про внесення змін до програми

0,330

..........



благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

Завдання 23. Капітальний 
ремонт частини тротуару по 
вул. Сковороди в межах 
Б.Хмельницького та вул. 
Ярмаркової

1. Затрат

1.1.

Обсяг видатків на капітальний 
ремонт частини тротуару по 
вул. Сковороди в межах 
Б.Хмельницького та вул. 
Ярмаркової

тис.грн. План використання бюджетних коштів
1019,527

2. Продукту

2.1.
Площа тротуару, на якій 
планується провести 
капітальний ремонт

Тис.кв.м.

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»

1949,38

3. Ефективності

3.1.

Середня вартість 
капітального ремонту 1кв.м. 
тротуару по вул. Сковороди в 
межах Б.Хмельницького та вул. 
Ярмаркової

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»)

0,523

Завдання 24. Капітальний 
ремонт частини тротуару по 
вул. Б.Хмельницького ( в 
межах буд. N2 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-VII «Про внесення змін 

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

4098,36



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

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

тис.грн. План використання бюджетних коштів
3713,276

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



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:

Код Найменування джерел 
надходжень к п к в к

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
загальн 
ий фонд

спеціальни 
й фонд разом загальни 

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.Хмельни ць кого, 
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



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
загальн 
ий фонд

спеціальни 
й фонд разом загальни 

й фонд
спеціальний

фонд разом загальни 
й фонд

спеціальний
фонд разом

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

150,0 150,0 X 150,0 150,0

За рахунок 
коштів бюд
жету розвит

ку

Інші надходження 
спеціального фонду 150,0 150,0 150,0 150,0

X X
Усього

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних 
коштів.

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Т.В. Костін 
(ініціали та прізвище)

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 /? -  зуу/а
місцевого бюджету) № л * /1 > ? - е у /ґ ’ /< г £ р

і наказ
Фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської 

Ради  __________ _ ________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

№ ЗіГ/РҐ- 03 ^

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого 

бюджету на 2018 рік

1.

2 .

л.

02
(КПКВКМБ)

021___
(КПКВКМБ)

0217670

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

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

0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  3307,53 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  0 тис. гривень та зі спеціального фонду -3307,53 тис. 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



1.Порядок проведення ремонту та утримання об’єктів міськогоблагоустрою 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 Переяслава-Хмельницького на 2018 рік» затверджена рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради №03-46-УІІ.від 21.12.2017 року

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

10. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 12-52-УІ1 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».

11. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 03-56-У11 від 09.08.2018р.“Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від
21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

12. 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»

6. Мета бюджетної програми 

Підвищення рівня благоустрою міста

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. 0217670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

3307,53 3307,53

Завдання 1. Придбання тракторного причіпу 2ПТС-6-1 270,0 270,0

Завдання 2.Придбання тракторного причіпу ПТС-4-1 176,0 176,0

Завдання 3.Придбання піскорозкидача 2189,00 2189,00

Завдання 4. Збільшення статутного капіталу КП 
Переяслав-Хмельницьке ВУКГ для придбання 
автомобіля

552,0 552,0

Завдання 5. Збільшення статутного капіталу КП 
Переяслав-Хмельницьке ВУКГ для придбання 
обладнання СНОР 2008

87,00 87,00

Завдання 6. Збільшення статутного капіталу КП 
Переяслав-Хмельницьке ВУКГ для придбання садового 
пилососу

33,53 33,53

Всього 3307,53 3307,53

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

Найменування регіональної цільової програми 
та підпрограми

 ̂ т/ г 1 ± ±

КПКВК загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5

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

0217670

3307,53 3307,53

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:



Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Значення

показника

Завдання 1. Придбання тракторного причіпу 2ПТС-6-1
1 Затрат

1.1. Обсяг видатків на придбання тракторного 
причіпу 2ПТС-6-1 тис.грн. План використання бюджетних коштів 270,0

2. Продукту

2.1. Кількість тракторних причепів, які 
планується придбати Шт. План придбання 1

3. Ефективності

3.1. Середня вартість тракторного причіпу 2ПТС- 
6-1 тис. грн. Розрахунково(відношення плану використання бюджетних 

коштів до плану придбання 270,0

Завдання 2. Придбання тракторного причіпу ПТС-4-1

1 Затрат
1.1. Обсяг видатків на придбання тракторного 

причіпу ПТС-4-1
тис.грн. План використання бюджетних коштів 176,0

2. Продукту
2.1. Кількість тракторних причепів, які планується 

придбати
Шт.. План придбання 1

3. Ефективності
3.1. Середня вартість тракторного причіпу ПТС-4- 

1
тис.грн. Розрахункової відношення плану використання бюджетних 

коштів до плану придбання
176,0

Завдання 3 Придбання піскорозкидача
1 Затрат

1.1. Обсяг видатків на придбання піскорозкидача тис.грн. План використання бюджетних коштів 2189,0
2. Продукту
2.1. Кількість піскорозкидачів, які планується 

придбати
шт План придбання 1

о Ефективності
3.1. Середня вартість піскорозкидача тис.грн. Розрахунково)відношення плану використання бюджетних 

коштів до плану придбання
2189,0



Завдання 4 Збільшення статутного капіталу КП Переяслав-Хмельницьке ВУКГ для придбання 
автомобіля

1 Затрат
1.1. Обсяг видатків на збільшення статутного 

капіталу КП Переяслав-Хмельницьке ВУКГ 
для придбання автомобіля

тис.грн. План використання бюджетних коштів 552,0

2. Продукту
2.1. Кількість автомобілів, які планується придбати шт.. План придбання 1
3. Ефективності
3.1. Середня вартість автомобіля тис.грн. Розрахунково(відношення плану використання бюджетних 

коштів до плану придбання)
552,0

Завдання 5 Збільшення статутного капіталу КП Переяслав-Хмельницьке ВУКГ для придбання 
обладнання СНОР 2008

1 Затрат
1.1. Обсяг видатків на збільшення статутного 

капіталу КП Переяслав-Хмельницьке ВУКГ 
для придбання обладнання СНОР 2008

тис.грн. План використання бюджетних коштів 87,0

2. Продукту
2.1. Кількість одиниць обладнання СНОР 2008, які 

планується придбати
Од. План придбання 1

3. Ефективності
3.1. Середня вартість обладнання СНОР 2008 тис.грн. Розрахунково(відношення плану використання бюджетних 

коштів до плану придбання)
87,0

Завдання 6 Збільшення статутного капіталу КП Переяслав-Хмельницьке ВУКГ для придбання 
садового пилососу

1 Затрат
1.1. Обсяг видатків на збільшення статутного 

капіталу КП Переяслав-Хмельницьке ВУКГ 
для придбання садового пилососу

тис.грн. План використання бюджетних коштів 33,53

2. Продукту
2.1. Кількість одиниць техніки, які планується 

придбати
Од. План придбання 1

о Ефективності
3.1. Середня вартість садового пилососу тис.грн. Розрахуйково(відношення плану використання бюджетних 

коштів до плану придбання)
33,53



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, і 
характеризуй 

джерела 
фінансуваньзагальний

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:

Керівник фінансового органу

Т.В. Костін 
(ініціали та прізвище)

Ю.М. Жарко 
(ініціали та прізвище)


