
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 фудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.12.2020 р. № 125-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

2 .

3.

1200000 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради 25673697
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бю джету) (код за ЄДРПОУ)

1210000 Управління ЖКГ ВК СМР 25673697
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1217691

п

7691
и

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

23205100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1352128 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  1352128 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ (із змінами), Проект Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 
наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), 
рішення сесії Смілянської міської ради від 06.04.2020 № 122-48АГП, рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 № 6-78/УШ

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Виконання заходів за рахунок цільових фондів



7. Мета бюджетної програми
Виконання заходів за рахунок цільових фондів

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п

Завдання

1 Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету
2 Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету 0 307 815 307 815
6 Забезпечення придбання ТМЦ та зелених насаджень 0 41 191 41 191
9 Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів благоустрою 0 150 000 150 000
11 Забезпечення проведення заходів з підготовки міста до свят 0 27 300 27 300
12 Поточний ремонт сходів в зоні відпочинку на набережній річки Тясмин в м. Сміла Черкаської області 0 825 822 825 822

Усього (1 1 352 128 1 352 128

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Програма благоустрою міста Сміла на 2020 0 1 352 128 1 352 128
Усього () 1 352 128 1 352 128

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 з а т р а т

Обсяг витрат по перерахуванню належних платежів до бюджету грн. звіти 0,00 307 815,00 307 815,00
Витрати на придбання ТМЦ та зелених насаджень грн. кошторис 0,00 75 000,00 75 000,00
обсяг видатків на проведення капітального ремонту об’єктів 
благоустрою грн. кошторис 0,00 130 000,00 130 000,00

обсяг видатків на проведення заходів, які необхідно провести по 
підготовці міста до свят грн. кошторис 0,00 84 023,00 84 023,00

обсяг видатків на проведення поточного ремонту об’єкту 
благоустпою грн. рішення сесії 0,00 557 290,00 557 290,00



ж * V» *+ о и

Кількість перерахувань, що планується провести од. розрахунок 0,00 24,00
Кількість ТМЦ та зелених насаджень, що планувалось придбати од. розрахунок 0,00 240,00
кількість об’єктів, де планується проведення капітального 
ремонту од. розрахунок 0,00 1,00

кількість заходів, що планується провести од. розрахунок 0,00 1,00
кількість об’єктів, де планується проведення поточного ремонту од. рішення сесії 0,00 47,00

3 еф ек ти вн ості

Середньомісячні суми витрат перерахувань грн. розрахунок 0,00 12826,00
Середня вартість витрат на придбання 1 одиниці ТМЦ та зелених 
насаджень грн. розрахунок 0,00 312,50

середня вартість на проведення 1 одиниці капітального ремонту грн. розрахунок 0,00 130000,00
середні видатки на проведення 1 заходу грн. розрахунок 0,00 84023,00
середня вартість на проведення 1 одиниці поточного ремонту грн. розрахунок 0,00 11857,00

4 я кості

Питома вага проведених перерахувань до запланованої кількості відс. розрахунок 0,00 100,00
Динаміка кількості придбаних ТМЦ та зелених насаджень до 
попереднього року відс. розрахунок 0,00 100,00

питома вага об’єктів, де планується проведення капітального 
ремонту, у загальній кількості до кількості, що залпановано відс. розрахунок 0,00 100,00

динаміка кількості проведених заходів з підготовки міста до свят 
до попереднього року відс. розрахунок 0,00 100,00

питома вага об’єкту, де планується проведення поточного 
ремонту, у загальній кількості до кількості, що заплановано відс. розрахунок / 0,00 100,00

1 V В. о. начал ьника управління
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|  Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради 

нсового управління

(підпис)

Євгеній Авраменко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина Сватко
(ініціали/ініціал, прізвище)


