
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 2018 року

м.ГІереяслав-Хмельницький

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

І
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 201 8 рік» 

від 07.12.2017 року №2246-VIII, рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 21.12.2017 № 13-46-VII « 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 31.05.2018р № 12-52-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 Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
зареєстрованим у  Міністерстві юстиції України jl0.09.2014 за №1103/25880 із 
змінами від 28.04.2017 року № 472, та наказу Міністерства фінансів України від 
29.12.2002 № Г098 «Про паспорти бюджетних ; програм» зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 4(7/7368 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 головним 
розпорядником коштів по яких є виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької 
міської ради за К'ПКВК:

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

-0215040 -  підтримка і розвиток спортивної інфраструктури;
-0216030- організація благоустрою населених пунктів;
-0216040- заходи , пов’язані з поліпшенням питної;води;
-0217310- будівництво об’єктів житлово-комунальйого господарства;

Пер0яггав-Хм0пьницьк8 міська рада і
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-0217350- розроблення схем планування та забудови територій (мостобудівної 
документації);

-0217440 - утримання та розвиток транспортної інфраструктури;
-0217670 - внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання:
-0219770- інші субвенції з місцевого бюджету. |

2.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти у а першого



ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ ,

« / / »  20 / /  р. № ^6/ОЇ'ОЗ
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-УІІ від 21.12.2017 «Про бюджет міста Переяслава- 
Хмельницького на 2018 рік», рішення виконавчого комітету Переяслав- 
Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018 «Про внесення змін до 
бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік», рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради № 12-52-УІІ від 31.05.2018 «Про внесення змін до 
рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 13-46-УІІ від 21.12.2017 «Про 
бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік» та Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, річного звіту про їх виконання, 
здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки 
ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 1103/25880 із змінами від 
28.04.2017 року № 472, наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року 
№ 1098 «Про паспорти бюджетних програм» зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 21.01.2003 року за № 47/7368 із змінами)

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

розпорядником коштів по яких є виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької 
міської ради за КПКВК: 0210160, 0215040, 0216030, 0216040, 0217310, 0217350, 
0217440, 0217670, 0219770 (паспорти додаються).



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)
л/ТІ/ОУ-ОІ/'//- Жо 03.06,

і наказ
Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської 

Ради____________ _ ___________________
(найменування місцевого фінансового органу)

№ <Жб~/о / '0 3  'ґ/ш

1.

2 .

3.

02
(КПКВКМБ)

021
(КПКВКМБ)

0210160

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)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах. 
селах.об’еднаних територіальних громадах

0111

(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  10589,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  9860,21 тис. гривень та зі спеціального фонду -729,29 
тис. гривень.

5. Підстави для ви к он ан н я бю дж етної програм и



1. иш дж сінии кодекс України JN°2456-VI від 08.07.2010р. ( зі змінами та доповненнями)

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

3. Закон України « Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.17р. №2246-VIII.

4. Закони України « Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05.1997р.( зі змінами та доповненнями).

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

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

7.Постанова від 09.03.2006 р. №268 « Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших 
органів, (зі змінами)

8. Постанова Кабінету Міністрів №100 від 08.02.1995 року « Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати».

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

10. «Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Переяслава-Хмельницького на 2018» затверджена рішенням міської ради №12-46-VH від 21.12.2017 року, (зі 
змінами)

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

12. Рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018р. «Про внесення змін до бюджету міста Переяслава-Хмельницького на2018 рік

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

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

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

16. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №12-52-VII 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».

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління органами місцевого самоврядування.



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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
___1________________ ______________________________________________________________________ _________(тис, грн)

№
з/
п

КПКВК КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний
фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

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

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

9860,21 729,29 10589,5

Завдання 1.

Керівництво і управління органами місцевого 
самоврядування

9783,21 9783,21

Завдання 2.

Сплата членських внесків до АМУ
77,0 77,0

Завдання 3.

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

150,0 150,0



Завдання 4.

Придбання комп’ютерної та оргтехніки
200,00 200,00

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

360,0 360,0

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

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

Всього 9860,21 729,29 10589,5

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

0210160 77,0 150,0 227,0



«ал.пічи иіиджетної програмну розрізі підпрограм і завдань:

Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

Завдання 1. Керівництво і управління органами місцевого
самоврядування.

1 затрат
1.1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 69
1.2. Площа адміністративних приміщень Кв.м. Інвентаризаційна справа 1078,7
1.3. Фонд оплати праці Тис. грн. Кошторис 7990,3
2. продукту

2.1. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та виданих 
довідок Од. Книга прийому громадян 9622

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

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

3.1. Витрати на утримання однієї штатної одиниці Тис. грн.
Розрахунково( відношення 

кошторису до затвердженого 
штатного розпису)

142,90

3.2. Кількість виконаних нормативно- правових актів на одного 
працівника Од. Розрахунково( відношення журнал 

реєстрації до штатного розпису) 0,6

3.3. Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника Од.

Розрахунково( відношення книги 
прийому громадян до штатного 

розпису)
139

Завдання 2.Сплата членських внесків до АМУ

1. затрат
1.1. Обсяг видатків по членських внесках до АМУ Тис.грн. кошторис 77,0
2. продукту

2.1. Кількість членських внесків до АМУ Од.
Згідно протоколу звітно-виборчих 

загальних зборів КРВ АМУ від 
03.11.2017 року

2

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

документообігу 24



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

3. ефективності

3.1. Середні витрати на сплату одного членського внеску до АМУ Тис.грн.
Розрахунково( відношення кошторису 
до звітно-виборчих загальних зборів 

КРВ АМУ від 03.11.2017 року)
38,5

4. якості

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

4.2. Рівень задоволення кількістю наданих консультацій % Розрахунково(автоматизована система 
контролю документообігу) 100

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

1. затрат

1.1.

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

Тис.грн кошторис 150,0

2. продукту

2.1.
Кількість об’єктів, що потребують кап. ремонтів( в т.ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) мереж 
електропостачання

Од.

«Програма соціально-економічного та 
культурного розвитку міста 

Переяслава-Хмельницького на 2018» 
затверджена рішенням міської ради 
№12-46-У11 від 21.12.2017 року, (зі 

змінами)

2

3. ефективності

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

Тис. грн.

Розрахунково( відношення кошторису 
до рішення Переяслав-Хм. міської ради 

від 21.12.17р. №13-46-\ТІ « Про 
бюджет міста Переяслава- 

Хмельницького на 2018 рік.»)

75,0

Завдання 4.



иридоання комп’ютерної та оргтехніки

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

2.1
Кількість комп’ютерів та оргтехніки, які планується закупити Шт. Доповідна записка керуючої 

справами 15

3 Ефективності

3.1
Витрати на придбання одного комплекту комп’ютерної 
техніки

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

13333,33

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

1 Затрат

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

тис.грн. Кошторис 256,0

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

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

Тис. Грн. Кошторис 58,0

2 Продукту

2.1
Кількість одиниць обладнання для оформлення та видачі 
паспортних документів

Од. Доповідна записка керуючої 
справами 20

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

справами 1

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

Од. Доповідна записка керуючої 
справами 8

3 Ефективності

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

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

12,8

3.2
Середні витрати на пидбання одного каналу захищеного 
зв’язку

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

46,0

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

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

7,25

Завдання б.Придбаиня обладнання локальних



комп’ютерних мереж

1 Затрат

1.1
Обсяг витрат на закупівлю обладнання локальних 
комп’ютерних мереж

тис.грн. Кошторис 10,0

2 Продукту

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

Шт. Доповідна записка керуючої 
справами 1

3 Ефективності

3.1
Середня ввартість придбаних локальних комп’ютерних 
мереж

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

10,0

Завдання 7. Придбання та монтаж кондиціонера

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

2.1
Кількість кондиціонерів, які планується придбати Шт. Доповідна записка керуючої 

справами 1

3 Ефективності

3.1
Середня вартість кондиціонера Тис. грн. Розрахунково ( відношення 

кошторису до доповідної записки 
керуючої справами)

9,290



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:

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 Псрсяслав-Хмсльницької міської 
ради__________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету) №

і наказ
Фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської 

Ради____________________ _____________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого 

бюджету на 2018 рік

1. 02
(КПКВКМБ)

2. 021
(КПКВКМБ)

3. 0215040
(КПКВКМБ)

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

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

0810 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  823,90 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  648,9 тис. гривень та зі спеціального фонду -175,0 тис. 
гривень.

5. П ідстави  для ви к он ан н я бю дж етної програм и

1. Конституція України.



 ̂драїли «при 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.Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. №2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ,закладів та організацій 
галузі фізичної культури і спорту».

5.Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 03.11.2016 р.№ 05-22-УІІ «Про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту в м. Переяславі- 
Хмельницькому на 2017-2021 роки», (з наступними змінами)

6.Статут КЗСОК «Стадіон імені В.Лобановського».

7. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №13-46-VII від 21.12.2017 р. «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018рію>

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 № 74-48-V1I 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».

10. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №I2-52-VII 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».

6. Мета бюджетної програми

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 0215041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
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



и / 131)41 и« і и І Іідпрограма 1. Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд 648,9 175,0 823,9

1.

.Завдання 1.

Утримання в належному стані існуючої мережі 
спортивних споруд комунальної форми власності та 
забезпечення їх ефективного функціонування для 
проведення спортивних заходів.

648,9 648,9

Завдання 2.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт зливної каналізації футбольного 
поля з влаштуванням поливної системи та 
адміністративного приміщення (душові) комунального 
закладу « Спортивно-оздоровчий комплекс « Стадіон 
ім. Валерія Лобановського»)

55,0 55,0

Завдання 3. Придбання байдарок та газонокосарки 120,0

Всього 648,9 175,0 823,9

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
«Комплексна програма 
розвитку фізичної 
культури та спорту в м. 
Переяславі- 
Хмельницькому на 
2017-2021 роки», (зі 
змінами)

0215041 648,9 175,0 823,9



10. Результативні показники бюджетної програмну розрізі підпрограм і завдань:

Показники Одиниця виміру Джерело інформації Значення
показника

Підпрограма І. Утримання та 
фінансова підтримка спортивних 
споруд.

Завдання 1.

Утримання в належному стані 
існуючої мережі спортивних споруд 
комунальної форми власності та 
забезпечення їх ефективного 
функціонування для проведення 
спортивних заходів

1. Затрат тис.грн. Кошторис 648,9

1.1.
Кількість комунальних спортивних 
споруд видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету

од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 
19.04.2012 р. № 06-24-УІ «Про утворення КЗ СОК «Стадіон 

імені В.Лобановського»Переяслав-Хмельницької міської 
ради Київської області та затвердження його статуту»

1

1.2.

Кількість штатних працівників 
комунальних спортивних споруд 
видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету

осіб Штатний розпис КЗ СОК «Стадіон імені В.Лобановського»
на 2018 р. 8,5

2 Продукту

2.1.

Кількість спортивних заходів на 
комунальних спортивних спорудах, 
видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету,од.;

од. Книга реєстрації спортивно-масових заходів та змагань по 
КЗ СОК «Стадіон імені В.Лобановського» 70

о.3. Ефективності



3.1.
Середній розмір видатків з бюджету 
на утримання однієї спортивної 
споруди комунальної форми власності

тис.грн.
Розрахунково(відношення річного кошторису до рішення 

Переяслав-Хмельницької міської ради від 19.04.2012 р №06-
24-УІ)

648,9

3.2

Середньомісячна зарплата одного 
працівника комунальних спортивних 
споруд, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету

грн. Розрахунково(відношення кошторису до штатного розпису) 4531,4

4. Якості

4.1

Динаміка кількості спортивних 
заходів(навчапьно-тренувальних 
зборів,змагань),що проводяться на 
комунальних спортивних спорудах, 
видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету,порівняно 3 
минулим роком

% Розрахунково(відношення даних книги реєстрації спортивно- 
масових заходів та змагань в порівнянні з минулим роком) 100

Завдання 2.Виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
капітальний ремонт зливної 
каналізації футбольного поля з 
влаштуванням поливної системи та 
адміністративного приміщення 
(душові) комунального закладу « 
Спортивно-оздоровчий комплекс « 
Стадіон ім.. Валерія 
Лобановського»)

1 Затрат

1.1.

Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної документації 
на капітальний ремонт зливної 
каналізації футбольного поля з 
влаштуванням поливної системи та 
адміністративного приміщення 
(душові) комунального закладу « 
Спортивно-оздоровчий комплекс « 
Стадіон ім.. Валерія Лобановського»)

тис.грн. Кошторис КЗ СОК «Стадіон імені В. Лобановського» 55,0

2. Продукту

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

22.02.2018р. №69-48-УІ1 «Про внесення змін до Комплексної 1



лапгиизації фу ГООЛЬНОГ'О ПОЛЯ 3
влаштуванням поливної системи та 
адміністративного приміщення 
(душові) комунального закладу « 
Спортивно-оздоровчий комплекс « 
Стадіон ім.. Валерія Лобановського»)

Програми розвитку фізичної культури та спорту в м. 
Переяславі-Хмельницькому на 2017-2021 роки» (зі змінами)

о Ефективності

3.1.

Середні витрати на виготовлення 
проектно-кошторисної документації 
на капітальний ремонт зливної 
каналізації футбольного поля з 
влаштуванням поливної системи та 
адміністративного приміщення 
(душові) комунального закладу « 
Спортивно-оздоровчий комплекс « 
Стадіон ім.. Валерія Лобановського»)

тис.гри.

Розрахунково (Кошторис КЗ СОК «Стадіон імені В. 
Лобановського» до Рішення Переяслав-Хмельницької 

міської ради від 22.02.2018р. №69-48-УІІ «Про внесення змін 
до Комплексної Програми розвитку фізичної культури та 

спорту в м. Переяславі-Хмельницькому на 2017-2021 роки»
(зі змінами))

55,0

Завдання 3. Придбання байдарок та 
газонокосарки

1 Затрат
Обсяг видатків на придбання байдарок 
та газонокосарки Тис. гри Кошторис КЗ СОК «Стадіон імені В. Лобановського» 120,0

2 Продукту

Кількість одиниць придбаного 
обладнання Од.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 
22.02.2018р. №69-48-УІІ «Про внесення змін до Комплексної 

Програми розвитку фізичної культури та спорту в м. 
Переяславі-Хмельницькому на 2017-2021 роки» (зі змінами)

4

3 Ефективності

Середні витрати на придбання однієї 
одиниці обладнання Тис.грн

Розрахунково (Кошторис КЗ СОК «Стадіон імені В. 
Лобановського» до Рішення Переяслав-Хмельницької 

міської ради від 22.02.2018р. №69-48-УІІ «Про внесення змін 
до Комплексної Програми розвитку фізичної культури та 

спорту в м. Переяславі-Хмельницькому на 2017-2021 роки»
(зі змінами))

30,0
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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, 1 
характеризуй 

джерела 
фінансувань

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:

Керівник фінансового органу
(підпис)

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) № Ф / о У ' О З _/ у / -  / 3  Об. о б . eZ O /3/ '

і наказ
Фінансового 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. 0216040 0620 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  3151,917 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  0 тис. гривень та зі спеціального фонду -3151,917 тис. 
гривень.

5. П ідстави дл я  виконання бю дж етної програм и

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



2.3акон України “ Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2009-2020 роки від 03.03.2005 №2455-ГУ

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-V11 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 н а 2018 рік».

6. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 17-50-УІ1 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».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення питною водою належної якості

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. 0216040 0620 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 3151,917 3151,917



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. Ціолковського (від колодязя №1 до колодязя 
№5)

260,920
260,920

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

135,460
135,460

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

898,842
898,842

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

Всього 3151,917 3151,917

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 о:> 4 5
Міська програма по 
реалізації 
загальнодержавної 
програми « Питна вода 
України» на 2009-2020

0216040 3151,917 3151,917



роки( зі змінами)

10. Результативні показники бюджетної програмну розрізі підпрограм і завдань:

Показники Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

Завдання 1. Виготовлення ироектно- 
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-VII « 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.

Розрахуйково(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- 
кош торисної докум ентації на капітальний 
ремонт водопровідних мереж  по вул. 
Шкільна

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

2. Продукту

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

ІПТ.

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

1

о3. Ефективності

3.1.

Середні витрати на виготовлення проектно- 
кош торисної докум ентації на капітальний 
ремонт водопровідних мереж по вул. 
Ш кільна

тис.грн.

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

100,0

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

оз. Ефективності

Середня вартість капітального ремонту  
одного погонного метра водопроводу

Тис. гри. Розрахунково (відношення кошторису КП Переяслав 
Хм. ВУКГ до плану 
капітального ремонту)

1,294

Завдання 4. Капітальний ремонт 
водопровідних мереж по вул. 
Ціолковського (від колодязя №1 до 
колодязя №5)



1 Затрат

1.1
Обсяг видатків на капітальний ремонт 
водопровідних мереж по вул. Ціолковського 
(від колодязя №1 до колодязя №5)

тис.грн
Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ

260,920

2 Продукту

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

м. План капітального ремонту
201,638

оJ> Ефективності

3.1 Середня вартість капітального ремонту 
одного погонного метра водопроводу

Тис. грн. Розрахунково (відношення кошторису КП Переяслав 
Хм. ВУКГ 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

ОJ) Ефективності

3.1 Середня вартість капітального ремонту 
одного погонного метра водопроводу

Тис. грн. Розрахунково (відношення кошторису КП Переяслав 
Хм. ВУКГ 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

898,842

2 Продукту

2.1 Кількість погонних метрів, на яких 
планується капітальний ремонт

м. План капітального ремонту 694,622



3 Ефективності

3.1 Середня вартість капітального ремонту 
одного погонного метра водопроводу

Тис. грн. Розрахунково (відношення кошторису КП Переяслав 
Хм. ВУКГ 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

о3 Ефективності

3.1 Середня вартість капітального ремонту 
одного погонного метра водопроводу

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

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

іпроекту

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансуванн 

я

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект І
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
підпис) (ініціали та прізвище)

ІО-М. Жарко
(підпис) (ініціали та прізвище)



Затверджено 
Наказ Міністерста фінансів України 

26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Персяслав-Хмельницької міської 
ради__________________________________________
(найменування головного позпопялника коштів

і наказ
Фінансового управління Персяслав-Хмельницької міської

ради________________ ____ ___________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого 

бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельнинької 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 -  327.5,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  0 тис. гривень та зі спеціального фонду -3275,0 тис. 
гривень.



5. П ідстави для ви к о н ан н я  бю дж етної програм и

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

2.3акон України “ Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2009-2020 роки від 03.03.2005 №2455-IV

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-IV від 27.08.2009р.

5. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 74-48-VI1 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-VII від 29.03.2018р.“Про внесення змін до рішення 
№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 
№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-У1І. (зі змінами )

9. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 12-52-VII від 26.04.2018р.“Про внесення змін до рішення 
№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 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

Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017

Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017

Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017



1.
0217310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства
3275,0 3275,0

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

65,0
65,0

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

60,0
60,0

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

Завдання 4. Будівництво артезіанської свердловини в 
мікрорайоні Підварки 2400,00 2400,0

Всього 3275,0 3275,0

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 о3 4 5
Міська програма по реалізації 
загальнодержавної програми « Питна вода 
України на 2009-2020 роки» (зі змінами)

0217310 2525,0 2525,0

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

Всього 3275,0 3275,0



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 65,0

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-V

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

65,0

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

1 Затрат

1.1.

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

тис.грн. Кошторис 60,0



2. Продукту

2.1.

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

шт.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 
22.02.2018 року №70-48-\ПІ « 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 виготовлення проектно- 
кошторисної документації на будівництво 
водопровідної мережі по вул. Богданова від 
буд. №2 до буд. №11, 11 -А)

тис.грн.

Розрахунково(Кошторис до 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

60,0

Завдання 3. 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-УІІ « Про внесення змін до 
Програми благоустрою м. Переяслава- Хмельницького 
на 2018 рік»

1

3. Ефект ивн ості

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

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

750,0

Завдання 4. Будівництво артезіанської 
свердловини в мікрорайоні Підварки

1 Затрат

1.]. Обсяг видатків на будівництво артезіанської 
свердловини тис.грн. Кошторис 2400,0

2. Продукту



2.1.
Кількість свердловин в мікрорайоні 
Підварки шт.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 
22.02.2018 року №70-48-УП « 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. Ефект ивност і

3.1.
Середня вартість будівництва артезіанської 
свердловини в мікрорайоні Підварки тис. гри.

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

2400,0

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 

проекту

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансуванн 

я

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загал ьни 

й фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 о-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7310

Будівництво об’єктів
житлово-комунального
господарства 3275,0 3275,0 3275,0 3275,0

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

0217310

X X 65,0 65,0 65,0 65,0

За рахунок 
коштів бюд
жету розвит

ку

Інші надходження 
спеціального фонду 65,0 65,0 65,0 65,0



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

характериз> 
ють джерелі 
фінансуванн 

я

загальний
фонд

спеціапьний
фонд разом загальни 

й фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

0443 Виготовлення проектно- 
кошторисної документації 
на будівництво 
водопровідної мережі по 
вул. Богданова від буд. № 2  

до буд. №11, 11-А)

0217310 60,0 60,0 60,0 60,0 За рахунок 
коштів бюд
жету розвит

ку

Інші надходження 
спеціального фонду

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

0443 Будівництво громадської 
вбиральні в парку ім. Г . 

Сковороди

0217310

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

За рахунок 
коштів бюд
жету розвит

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

0443 Будівництво артезіанської 
свердловини в мікрорайоні 
Підварки

0217310

2400,0 2400,0 2400,0 2400,0

За рахунок 
коштів бюд
жету розвит

ку
Інші надходження 
спеціального фонду 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0

Усього 3275,0 3275,0 3275,0 3275,0

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних 
коштів.

П О Г О Д Ж Е Н О :

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
Р.ади_________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету) № /О У 'О У  / - / / -  / З

і наказ
Фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської 

ради______________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

№> Л б/& /-02 Л О ІЇ/>ом

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) (І-СФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  460,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  0 тис. гривень та зі спеціального фонду -460,0 тис. 
гривень.

5. Підстави для ви к он ан н я бю дж етної програм и

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



- ....... 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-VII 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-VII 
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-VII 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-VII 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».

6. Мета бюджетної програми

Організаційне та матеріальне забезпечення розробки комплексу містобудівної документації на території міста Переяслава-Хмельницького для 
системної реалізації державної регіональної політики , обгрунтування 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) 460,0 460,0



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 детальних планів територій 250,00 250,00

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

Всього 460,0 460,0

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 460,0 460,0



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-госнодарського 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

о 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 детальних планів територій

і Затрат

і. і. Обсяг видатків на розробку детальних планів 
території тис.грн. План використання бюджетних коштів 250,0

2. Продукту

2.1. Кількість детальних планів території Од.
Пропозиції відділу архітектури, містобудування та 

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

1



о3. Ефективності

3.1. Середня вартість виготовлення детального 
плану території 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)

250,0

Завдання 3. Останній етап плану червоних ліній

і Затрат

і . і . 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

о 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



1 1 . 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 

проектуй

Пояснення,
характеризуі

джерела
фінансуванзагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

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

Інвестиційний проект 2

Усього

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних 
коштів.

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Т.В. Костін 
(ініціали та прізвище)

Ю.М. Жарко 
(ініціали та прізвище)



Затверджено 
Наказ Міністєрста фінансів України 

26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переислав-Хмельнпцької міської 
ради__________________________________________
^ І Т П Т І »  » Л Т Т І 7 П О Т Т Т Т Л  ГГ Г» Т Т ґ~\ П Т Т И  ТЛ О  Т/’Л І Т Т ' Т Ч  п

і наказ
Фінансового управління Переяслав-Хмельнииької міської 

ради_____________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого 

бюджету на 2018 рік

1. ___02 Виконавчий комітет Переяслав-Ххмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)

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 -  6818,371 лис. гривень, у тому числі із загального фонду1 -  0 тис. гривень та зі спеціального фонду -6818,371 тис. 
гривень.

5. П ідстави дл я  ви к о н ан н я  бю дж етної програм и

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-У1.

3.Постанова Верховної ради України від24.10.99 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-VIJ 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-VI1 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-VII 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 № 11-5 1 -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-VII 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».

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 КІЖ ВК 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

6818,371 6818,371



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

Завдання 2.Капітальний ремонт вул. Солонці 1536,150 1536,150

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. Ярмарковій

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

70,0

70,0

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

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

40,0

40,0



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

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

1019,527 1019,527

Всього 6818,371 6818,371

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 о 4 5

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

0217442 6668,371 6668,371

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

150,0 150,0

Всього 6818,371 6818,371

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.Внготовлення 
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 провктно- Од. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 1



кошторисних документацій на 
капітальний ремонт 
вул. Маяковського

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

Хмельницького на 2018 рік.»
о 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-VII «Про затвердження програми благоустрою 

м. Переяслава-Хмельницького на 2018 рік.»)

100,0

Завданя 2.Капітальний 
ремонт вул. Солонці

і. Затрат

і.і. Обсяг видатків на капітальний 
ремонт вул. Солонці тис.грн. План використання бюджетних коштів 1536,150

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 4,610

о Ефективності

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

тис.грн.

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

Хмельницькому)

0,333

Завдання З.Виютовлення 
проектно-кошторисної 

документації на будівництво 
дороги по вул. Промисловій

і Затрат

1.1.

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

тис.грн. План використання бюджетних коштів 300,0

2. Продукту

2.1.
Кількість проектно- 
кошторисних документацій на 
будівництво дороги по вул.

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

програми благоустрою м. Переяслава-
1



Промисловій Хмельницького на 2018 рік.»
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 4. 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 100,0

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 21.12.2017р. №03-46-УІІ «Про затвердження 

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

1

о 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 
ВДЕ (енергія сонця) за 
адресою вул.. Пугачова (биія 
ЗОШ №7), м. Переяслав- 
Хмель ниць кий, 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. 
Переяслав-Хмельницький, 
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 
реконструкцій^ в т.ч. 
виготовлення проектно- 
кошто рисної 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. №б4-48-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 площі 
та автовокзалу (парна 
сторона)

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



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

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

3. Ефективності

3.1.

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

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

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

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
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 
шанується 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»

947,606

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

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»

0,330



Завдання 9.Капітальний 
ремонт вул. Борисоглібська

1. Затрат
1.1. Обсяг видатків па капітальний 

ремонт вул. Борисоглібська тис.грн. План використання бюджетних коштів 584,383
2. Продукту

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

Тис.кв.м.

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»

1770,85

о-Э. 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-УІІ «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

о 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. Гру шевського ( 
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 
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 22.02.2018 р. №64-48-УІІ «Про внесення змін 

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

1

о 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

ЗавданняН. 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. гри План використання бюджетних коштів

40,0

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

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану використання 
бюджетних коштів до Рішення Переяслав- 

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

м. Переяслава-Хмельницького на 2018 рік.»)

40,0

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

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

1

о3 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 
капітальний ремонт вул. 
Кузнєцова

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
о 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-УІІ «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

і Затрат

м .
Обсяг видатків на виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації на капітальний

тис.грн. План використання бюджетних коштів



ремонт вул. Оболонна 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
оз . 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

і Затрат

і.і.

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

тис.грн. План використання бюджетних коштів

100,0
2. Продукту

2.1.

Кількість проектно- 
кошторисних документацій на 
капітальний ремонт вул. 
Поліська

Од.

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

Хмельницького на 2018 рік» 1
о3. 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-УІІ «Про внесення змін до програми 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»

100,0

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



поле)
1 Затрат

1.1.

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

тис.грн. План використання бюджетних коштів 100,0

2. Продукту

2.1.

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

ОЗ. 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 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



о
J. 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

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

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

о
J . 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.Хмельн ицького,



Грушевського та Покровської
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

оІ. Ефективності

3.1.

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

тис.грн.

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

60,0

Завдання 21. Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації по 
встановленню світлофорів на 
перехресті вул. Ш кільної 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
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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

1. Затрат
1.1. Обсяг видатків на капітальний 

ремонт вул. Маяковського тис.грн. План використання бюджетних коштів 1720,601
2. Продукту

2.1.
Площа міських шляхів, па 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

о 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 

благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік»)

0,330

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 
ціанується 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



о 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

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
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 о б ’єктів 
транспортної 
інфраструктури

0 4 5 6 Виготовлення проектно- 
кошторисної 
документації на 
будівництво дороги по 
вул. Промисловій

0 2 1 7 4 4 2

3 0 0 ,0 3 0 0 ,0 X 3 0 0 ,0 3 0 0 ,0

За рахунок 
коштів бюд
жету розвит

ку

Інші надходження 
спеціального фонду

3 0 0 ,0 3 0 0 ,0 3 0 0 ,0 3 0 0 ,0

Виготовлення проектно- 
кошторисної 
документації по 
реконструкції 
перехрестя вул.
Б.Хмельн и цького, 
Грушевського та 
Покровської

6 0 ,0 6 0 ,0 X 6 0 ,0 6 0 ,0

За рахунок 
коштів бю д
жету розвит

ку

Інші надходження 
спеціального фонду

6 0 ,0 6 0 ,0 X 6 0 ,0 6 0 ,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

спеніальни 
й фонд разом

загальн и 
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 В ДЕ (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 зароками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних 
коштів.

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Т.В. Костін 
(ініціали та прізвище)

Ю.М. Жарко 
(ініціали та прізвище)



Затверджено 
Наказ Міністерста фінансів України 

26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської 
ради__________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету) № /■ //' /З

і наказ
Фінансового управління ГГереяслав-Хмельнинької 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)

О 0217670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  3457,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  0 тис. гривень та зі спеціального фонду -3457,0 тис. 
гривень.

5. Підстави для  ви к он ан н я  бюджетної програм и



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-УII.від 21.12.2017 року

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 на2018 рік»

7. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 74-48-VII 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-VII 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-VII 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».

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)

КПКВК КФКВК
No
з/
п

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

3457,0 3457,0

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

580,0 580,0

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

155,00 155,00

Всього 3457,00 3457,00

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

Найменування регіональної цільової програми 
та підпрограми КПКВК загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом

1 2 о-Э 4 5

«Програма благоустрою міста Переяслав- 
Хмельницького на 2018 рік»(зі змінами) 0217670

3457,00 3457,00

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



/ 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

Л 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

і Затрат
і. і. 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

О3. Ефективності
3.1. Середня вартість тракторного 

причіпу ПТС-4-1
тис.грн. Розрахунково(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
і Затрат

1 . 1 . Обсяг видатків на збільшення 
статутного капіталу КП

тис.грн. План використання бюджетних коштів 580,0



Переяслав-Хмельницьке ВУКГ 
для придбання автомобіля

2. Продукту
2.1. Кількість автомобілів, які 

планується придбати
шт.. План придбання 1

оJ. Ефективності
3.1. Середня вар тість автомобіля тис. грн. Розрахунково(відношення плану використання бюджетних 

коштів до плану придбання
580,0

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

1 Затрат
1.1. Обсяг видатків на збільшення 

статутного капіталу КП 
Переяслав-Хмельницьке ВУКГ 
для придбання обладнання 
CHOP 2008

тис.грн. План використання бюджетних коштів 87,0

2. Продукту
2.1. Кількість одиниць обладнання 

CHOP 2008, які планується 
придбати

Од. План придбання 1

оJ. Ефективності
3.1. Середня вартість обладнання 

CHOP 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 155,0

2. Продукту
2.1. Кількість одиниць техніки, які 

планується придбати
Од. План придбання 1

оJ. Ефективності
3.1. Середня вартість садового 

пилососу
тис.грн. Розрахунково(відношення плану використання бюджетних 

коштів до плану придбання
155,0



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

Пояснення, І_ 
характеризуй: 

джерела 
фінансувань

загальним
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
(підпис)

Т.В. Костін 
(ініціали та прізвище)

Ю.М- Жарко 
(ініціали та прізвище)



Затверджено 
Наказ Міністерста фінансів України 

26 серпня 2014року №836

1. 02
(КПКВКМБ)

2. 021__
(КПКВКМБ)

3. 0219770
(КПКВКМБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської 
ради__________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) № / / / - / $  0 $ .  0 6 . /С /?,

і наказ
Фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської

р а д и ________________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

^  л/гМоз ід -ІЇМ

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)

0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення — 1399,158.тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  0 тис. гривень та зі спеціального фонду -1399,158 тис. 
гривень.

5. Підстави д ля  ви к он ан н я  бюджетної програм и

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. П рограма благоустрою міста П ереяслав -Х м ельн и ц ьк ого  на 2018 рік  від 21.12.2017 року №03-46-VII.( з наступними зм інам и)

5. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 12-52-VII від 3 1.05.2018р.“Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 
№13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

6. Рішення Київської обласної ради від 07.06.2016 №129-05-VII « Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та ремонту о б ’єктів інфраструктури 
Київської області на 2016-2018 роки» (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та капітального ремонту транспортної інфраструктури.

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

№ і/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.

Завдання 1. Капітальний ремонт частини вул. 
Грушевського (в межах вул. Інтернаціональна та вул. 
Борисівське поле ) співфінансування з обласним 
бюджетом

555,845 555,845

Завдання 2. Капітальний ремонт вул. Борисівське поле 
(від вул.Б. Хмельнцького до вул. Ярмаркова )з 
влаштуванням тротуару: співфінансування з обласним 
бюджетом

843,313 843,313

Всього 1399,158 1399,158



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 о3 4 5
1). «Програма 
благоустрою міста 
Переяслав-
Хмельницького на 2018 
рік»

0219770 1399,158 1399,158

Всього 1399,158 1399,158

10. Результативні показники бюджетної програмну розрізі підпрограм і завдань:

Показники Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

Завданя 1. Капітальний 
ремонт частини вул. 
Грушевського (в межах вул. 
Інтернаціональна та вул. 
Борисівське поле) 
(співфінансування з обласним 
бюджетом)

1. Затрат

1.1.

Обсяг видатків на капітальний 
ремонт частини вул. 
Грушевського (в межах вул. 
Інтернаціональна та вул. 
Борисівське поле )

тис.грн. План використання бюджетних коштів 555,845



(співфінсшсуваиня з обласним 
бюджетом)

2. Продукту
2.1.

Площа міських шляхів, на яких 
планується провести 
капітальний ремонт

Тис.кв.м. План проведення капітального ремонту на 201 8 
рік по місту Переяслав-Хмельницькому 1684,379

о Ефективності

3.1. Середня вартість 
капітального ремонту 1кв.м. тис.грн.

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

Хмельницькому)

0,333

Завдання 2. Капітальний 
ремонт вул. Борисівське поле 
(від вул.Б. Хмельницького до 
вул. Ярмаркова )з 
влаштуванням тротуару: 
(співфінансування з обласшш  
бюджетом)

1. Затрат

1.1.

Обсяг видатків на капітальний 
ремонт вул. Борисівське поле 
(від вул.Б. Хмельнцького до вул. 
Ярмаркова )з влаштуванням 
тротуару: (співфінансування з 
обласним бюджетом)

тис.грн. План використання бюджетних коштів 843,313

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

2555,494

о Ефективності

3.1. Середня вартість 
капітального ремонту 1кв.м. тис.грн.

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

Хмельницькому)

І/,:м:>



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, 1 
характеризуй 

джерела 
фінансувані-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

0456

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.

Т.В. Костін 
(ініціали та прізвище)

Ю.М. Жарко 
(ініціали та прізвище)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних 
коштів.

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



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) № ^ '/ о У - 0 $ / - / / '  / 3  0 & А 0 /3 /> .

і наказ
Фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської 

ради______________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

1. 02
(КПКВКМБ)

021___

(КПКВКМБ)
0216030

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)

0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  13386,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  13286,5 тис. гривень та зі спеціального фонду -100,4 
тис. гривень.

5. Підстави для  в и к о н ан н я  бю дж етної програм и

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



2.3акон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 року №2807-УІ.

3.Постанова Верховної ради України від 24.10.99 р.№1359-У1 «Про концепцію сталого розвитку населених пунктів».

4. «Програма благоустрою міста Переяслав-Хмельницького на 2018 рік », затверджена рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 року №03-46-VII.( зі змінами)

5. «Програма поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин в місті Переяславі-Хмельницькому на 2018-2020 роки», затверджена рішенням Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 28.09.2017 року №04-43-У11.

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

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

8. Розпорядження міського голови від 09.02.2018 року №23/7-09 « Щодо перерозподілу бюджетних призначень»

9. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 17-50-VII 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».

10. Розпорядження міського голови від 24.05.2018 року №66/07-09/11-18 « Щодо перерозподілу бюджетних призначень»

11. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 12-52-VlI 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».

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.

021.6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів. 13286,5 100,4 13386,9

Завдання 1.

Забезпечення утримання в належному технічному стані 
об’єктів дорожнього господарства.

5927,281 5927,281

Завдання 2.

Проведення поточного ремонту об’єктів транспортної 
інфраструктури.

2209,0 2209,0

Завдання 3.

Збереження та утримання на належному рівні зеленої 
зони населеного пункту та поліпшення його 
екологічних умов.

2195,859 2195,859

Завдання 4.

Утримання в належному стані об’єктів задіяних в 
прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію. 142,2 142,2

Завдання 5.

Забезпечення благоустрою кладовищ.
551,459 551,459

Завдання 6.

Забезпечення функціонування мереж вуличного 
освітлення.

2120,660 2120,660

Завдання 7.

Послуги з відлову та стерилізації тварин. 140,0 140,0

Завдання 8. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт парку ім.. Григорія 
Сковороди

50,2 50,2



Завдання 9. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт парку ім..Тараса 
Шевченка

50,2 50,2

Всього 13286,5 100,4 13386,9

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 о:> 4 5

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

13146,5 100,4
13246,9

2. «Програма 
поводження 3 
тваринами та 
регулювання 
чисельності
безпритульних тварин в 
місті Переяславі- 
Хмельницькому на 
2018-2020 роки»

0216030

140,0
140,0

10. Результативні показники бюджетної програмну розрізі підпрограм і завдань:



Показники Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

Організація благоустрою населених пунктів.

Завдання І.Забезпечення 
утримання в належному 
технічному стані 
об’єктів дорожнього 
господарства.

1 Затрат

1.1.

Обсяг видатків 
забезпечення в належному 
технічному стані об’єктів 
дорожнього господарства

тис.грн. План використання бюджетних 
коштів 5927,281

2. Продукту

2.1.

Площа та протяжність 
об’єктів дорожнього 
господарства,яку 
планується утримувати в 
належному стані

тис.
Типова форма 03(основні 

засоби)КП Переяслав- 
Хмельницький ВУКГ

80,8

2.2.

Кількість об ’єктів 
дорожнього 
господарства,які 
планується утримувати в 
налео/сному стані

од.
Типова форма 03(основні 

засоби)КП Переяслав- 
Хмельницький ВУКГ

4339,0

о Ефективності

3.1.

Середня вартість 
утримання об ’єктів 
дорожнього 
господарства

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану 
використання бюджетних коштів 

до типової форми 03(основні 
засоби)КП Переяслав-Хм ВУКГ)

1,366

4. Якості
4.1. Динаміка кількості % 0



■випадків дорожньо- 
транспортних пригод із 
визначенням причини 
«неналежний стан 
дороги»

4.2.

Питома вага кількості 
об’єктів дорожнього 
господарства що 
утримується до загальної 
кількості об ’єктів 
дорожнього 
господарства

%
Типова форма 03(основні 

засоби)КП Переяслав- 
Хмельницький ВУКГ

100

Завдання2 Проведення 
поточного ремонту 
об’єктів транспортної 
інфраструктури

1. Затрат

1.1.

Обсяг видатків на 
проведення поточного 
ремонту об ’єктів 
транспортної 
інфраструктури

тис.грн. План використання бюджетних 
коштів 2209.0

2. Продукту

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

Тис.кв.м.
План проведення поточного 
ремонту на 2018 рік по місту 
Переяслав-Хмельницькому

7,89

о Ефективності

3.1.
Середня вартість 
поточного ремонту 1кв.м. 
міських шляхів

тис.грн.

Розрахунково(план використання 
бюджетних коштів до плану 

проведення поточного ремонту на 
2018 рік по місту Переяслав- 

Хмельницькому)

0,28

Завдання 3. Збереження та 
утримання на належному 
рівні зеленої зони 
населеного пункту та 
поліпшення його 
екологічних умов

1. Затрат
1.1. Обсяг видатків на тис.грн. План використання бюджетних 2195,859



■збереж ення та  
ут римання на належ ному  
р івн і зелен ої зони  
населеного пункт у та 
поліпшення його  
екологі чи их ум о в

коштів

2. Продукту

2.1.

Терит орія о б  ’єкт ів  
зеленого господарст ва, на 
якій плануєт ься  
санітарне прибирання

га
Типова форма 03(основні 

засоби)КП Переяслав- 
Хмельницький ВУКГ

12

3. Ефективності

3.1.

Середні вит рат и на  
санітарне
прибирання(д огляд) 1га, 
т ерит орії о б  ’єкт ів  
зеленого госп одарст ва

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану 
використання бюджетних коштів 

до типової форми 03(основні 
засоби)КП Переяслав-Хм ВУКГ)

182,99

Завдання 4 Утримання в 
належному стані 
об’єктів задіяних в 
прийомі поверхневого 
стоку в дощову 
каналізацію

1. Затрат тис.грн. кошторис 142,2

1.2.

Обсяг видатків на 
утримання в належному 
стані об’єктів задіяних в 
прийомі поверхневого 
стоку в дощову 
каналізацію

км
Типова форма 03(основні 

засоби)КП Переяслав- 
Хмельницький ВУКГ

10,2

2. Продукту

2.1.

Кількість
об’єкті в(кілометрів),задія 
них в прийомі 
поверхневого дощового 
стоку в дощову 
каналізацію,що 
підлягають утриманню

км
Типова форма 03(основні 

засоби)КП Переяслав- 
Хмельницький ВУКГ

10,2

о Ефективності
3.1. Середні видатки на один тис.грн. Розрахунково(відношення плану 13,94



^об’єкт ,задіяний в прийомі 
поверхневого дощового 
стоку в дощову 
каналізацію

використання бюджетних коштів 
до типової форми 03(основні 

засоби)КП Переяслав-Хм ВУКГ

3.2.

Середні видатки на один 
кілометр з очистки 
поверхневого дощового 
стоку в дощову 
каналізацію

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану 
використання бюджетних коштів 

до типової форми 03(основні 
засоби)КП Переяслав-Хм ВУКГ

13,94

Завдання 5 Забезпечення 
благоустрою кладовищ

1. Затрат

1.2.
Обсяг видатків на 
забезпечення благоустрою 
кладовищ

тис.грн. План використання бюджетних 
коштів 551,459

2. Продукту

2.1.

Площа
кладовищ,благоустрій 
яких планується 
здійснювати

га
Типова форма 03(основні 

засоби)КП Переяслав- 
Хмельницький ВУКГ

17

оз. Ефективності

3.1.
Середні витрати на 
благоустрій 1 га 
кладовища

тис.грн.

Розрахунково(відношення плану 
використання бюджетних коштів 

до типової форми 03(основні 
засоби)КП Переяслав-Хм ВУКГ

32,44

4. Якості

4.1.

Питома вага 
кладовищ, благоустрій 
яких шанується 
здійснювати у загальній 
площі кладовищ

% Розрахунково Типова форма 
03(основні засоби) 100

Завдання 6 Забезпечення 
функціонування мереж 
вуличного освітлення

1. Затрат

1.2.

Обсяг видатків на 
забезпечення 
функціонування мереж 
вуличного освітлення

тис.грн. План використання бюджетних 
коштів

2120,660



2. Продукту

2.1.
Кількість світлоточок,які
планується
відремонтувати

шт Довідка до кошторису КП ВУКГ 4230

о Ефективності

3.1.
Середній обсяг спожитої 
електроенергії на одну 
світлоточку

грн. Довідка до кошторису КП ВУКГ 50,1

Завдання 7 Послуги з 
відлову та стерилізації 
тварин

і. Затрат

і.і.
Обсяг видатків на послуги 
з відлову та стерилізацію тис.грн. Кошторис 140,0

2. Продукту

2.1.

Кількість безпритульних 
тварин,які планується 
відловити та 
стерилізувати

од.
План відлову та стерилізації на 

2018 рік 219

о Ефективності

3.1.
Середні витрати на відлов 
та стерилізацію однієї 
тварини

грн. Розрахунково(кошторис до плану 
відлову та стерилізації на 2018рік) 640,0

Завдання 8.
Виготовлення проектно- 
кошторисної 
документації на 
капітальний ремонт 
парку ім. Григорія 
Сковороди

1 Затрат

1.1

Обсяг видатків на 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації 
на капітальний ремонт 
парку ім. Григорія 
Сковороди

Тис.грн. Кошторис КП Переяслав-Хм. 
ВУКГ 50,2

2 Продукту
2.1 Кількість проектно- Шт.. Програма благоустрою міста 1



ч -кошторисних 
документацій які 
планується виготовити

Переяслава-Хмельницького на 
2018 рік від 21.12.2017 №03-46- 

VII
о
J Ефективності

3.1

Середні витрати на 
виготовлення одної 
проектно-кошторисної 
документації

Грн.. Розрахунко ( відношення 
кошторису КП Переяслав-Хм. 

ВУКГдо програми благоустрою 
міста Переяслава-Хмельницького 

на 2018 рік від 21 . 12.2017 №03- 
46-УІІ)

50,2

Завдання 9.
Виготовлення проектно- 
кошторисної 
документації на 
капітальний ремонт 
парку ім. Тараса 
Шевченка

1 Затрат

1.1

Обсяг видатків на 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації 
на капітальний ремонт 
парку ім. ім. Тараса 
Шевченка

Тис. грн. Кошторис КП Переяслав-Хм. 
ВУКГ

50,2

2 Продукту

2.1

Кількість проектно- 
кошторисних 
документацій які 
планується виготовити

Шт.. Програма благоустрою міста 
Переяслава-Хмельницького на 

2018 рік від 21.12.2017 №03-46- 
VII

1

Ефективності

Середні витрати на 
виготовлення одної 
проектно-кошторисної 
документації

Грн.. Розрахунко ( відношення 
кошторису КП Переяслав-Хм. 

ВУКГдо програми благоустрою 
міста Переяслава-Хмельницького 
на 2018 рік від 21.12.2017 №03- 

46-УІІ)

50,2



Гї. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:

Код
Найменування джерел 

надходжень КПКВК

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

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту'’

Пояснення, 1 

характеризук 
джерела 

фінансуваньзагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

0456

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
(підпис) (ініціали та прізвище)


