
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету 
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету')

22.09.2020 р. № 91-П

П асп ор т

і
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.0 (  1200000) Управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради 25673697
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. ( 1210000) УЖКГ ВК СМР 25673697

3 .

(код П рограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(  1210160)

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

23205100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
(код Типової програмної класифікацп видатки, та видатк1в та кредитування місцевого бюджету) 

кредитування місцевого бюджету) _ чкредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -4404769 гривень , у тому числі загального фонду -  4404769 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами), Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від
14.11.2019 № 294-ІХ, 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 31.01.2020 р. № 116-25/УІІ, рішення сесії Смілянської міської ради від 03.03.2020 р. № 120-18/\ / ІІ. рішення сесії 
Смілянської міської ради від 03.03.2020 р. № 122-48/УІІ, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 09.09.2020 № 300, рішення виконавчого комітету Смілянської 
міської ради від 21.09.2020 № 343, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 21.09.2020 № 344.

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення виконання повноважень у сфері керівництва і управління житлово - комунального господарства



Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Здійснення Управлінням ЖКГ ВК СМР наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства
2 Забезпечення збереження енергоресурсів
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства 4 162 444 0 4 162 444
2 Заходи інформатизації 242 325 0 242 325

Усього 4 404 769 0 4 404 769

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
Усього

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 затрат

кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 19,50 0,00 19,50
кількість комп’ютерної техніки од. інвентаризаційні відомості 27,00 0,00 27,00

2 п родукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг шт. Журнал реєстрації вхідної 
документації 2373,00 0,00 2373,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів шт. Реєстр нормативно- 
правових документів 160,00 0,00 160,00

кількість отриманих послуг од. акт виконаних робіт 84,00 0,00 84,00
3 еф ек ти вн ості ) )



1 2 , 3 4 5 6 7

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одні 
працівника

од. Розрахункові показники 122,00 0,00 122,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од. Розрахункові показники 8,00 0,00 8,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці ф Н . Розрахункові показники 225886,00 0,00 225886,00

витрати на обслуговування грн. акт виконаних робіт 2170,00 0,00 2170,00

4 якості
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, с к а р г у їх ^  
загальній кількості

відс. Розрахункові п о ^ азн и к і^ 100,00 0,00 100,00

відсоток вчасно отриманих послуг  ̂
---------------------------------------------------------------------------- / '* . «.* і ' “  “ ..^  ВІДС. розрахунок Ж /

І  У 7 і/
100,00 0,00 100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітету Смі/іяйеької міської

у-*0 в • *Начальййїс фірай ' ого управління

Віктор ФЕДОРЕНКО
(ініц іали/ін іціал, прізвищ е)

Галина СВАТКО
(п ідпис) (ініц іали/ін іціал, прізвищ е)



ЗАТВЕРДЖЕНО
V Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Мінсгерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

(  1 2 0 0 0 0 0  )

коштів місцевого бюджету )

22.09.2020 р .  № 91-П

П асп ор т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради 25673697
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄД РП О У )

кредитування місцевого бюджету)

(  1 2 1 0 0 0 0 ) Управління ЖКГ ВК СМР 25673697
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

( 1 2 1 6 0 1 5 ) 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 23205100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

_  . (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та ^. класифікації видатків та кредиту вання місцевого бюджету) 
кредитування місцевого бюджету) -  r  J 'кредитування бюджету)

(код  бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -139400 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  139400 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження 
типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік",рішення сесії від 23.12.2016, №33-12/УІІ, (зі змінами від 
30.03.2017, №41-30/УІІ; 31.08.2017, №51-13/УІІ.)Про затвердження Програми "програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у м. Сміла на 2017-2020 
роки", рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 07.05.2020р. №144 , рішення сесії Смілянської міської ради від 24.12.2019р. № 114-47/УІІ Про затвердження бюджетної 
програми "Реалізація заходів щодо розвитку території міста на 2020 рік", рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 09.09.2020№300, рішення виконавчого комітету 
Смілянської міської ради від 21.09.2020 №343

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів



Підвищення експлуатаційних властивостей ліфтового господарства і утримання його в належному стан і, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов 
іроживання мешканців.

7. Мета бюджетної програми %.

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м.Сміла

2 Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів ОСББ

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м. 
Сміла

0 139 400 139 400

Усього 0 139 400 139 400

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 "Реалізації заходів щодо розвитку території міста на 2020рік" 0 139 400 139 400
Усього 0 139 400 139 400

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 затрат
Обсяг фінансування на проведення експертного обстеження 

ліфтів у житлових будинках м.Сміла
грн. кошторис 0,00 139400,00 139400,00

2 продукту
Кількість об'єктів ліфтового господарства(ліфтів), що потребують 
експертного обстеження

од. титульний список 0.00 41,00 41,00

3 еф ективності
середня вартість проведення експертної оцінки 1 об'єкта 
ліфтового господарства (ліфта)

грн. розрахунок 0,00 3400,00 3400,00

4 якості



1 2 {
3

4 (і
5 6 7

питома вага проведеного експертного обстеження ліфтів до 
запланованого • ̂ '{повоГї,

відс.
і

/  ^
^  0.00 100.00 100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Смілянської міської р 

Начальник фінансового управління

Віктор Федоренко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина Сватко
(підпис) (ікіціаліі/ін іціал прізвищ е)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

22.09.2020 р .  № 91-П

П асп ор т
бюджетної програми місцевого бюджету Fia 2020 рік

1. ( 1200000 ) Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради 25673697

?

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

( 1210000 ) Управління ЖКГ ВК СМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) ( код за ЄДРПОУ)

25673697

->

(код П рограмної класифікації видатків та 
кредиту ванн я місцевого бюджету)

(1216030 ) 6030

(найменування відповідального виконавця)

0620 Організація благоустрою населених пунктів

( код за ЄДРПОУ)

23205100000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджет} ) кредитування місцевого бюджету')

(код Ф ункціональної 
класифікації видатків та 
кредитуван ня бю дж ету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредиту вання місцевого бю джету)

(код бюджету )

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21033650 гривень , у тому числі загального фонду -  20985648 гривень та спеціального фонду -  
48002 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження 
типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 24.12.2019р.
№115-1 /VIІ "Про міський бюджет на 2020 рік".Рішення сесії Смілянської міської ради від 21 .12.2019p.jV«" 1 14-29/У11 Про затвердження програми благоустрою м.Сміла на 2020 рік.Рішення 
сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019р.Лг» 1 14-27/УІГ’Про затвердження Програми з утримання та поточного ремонту об’єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник"на 2020 
рік.Рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019р.№114-27/У11"Про затвердження Програми з утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП"ВодГео" на 2020 рік. 
Рішення сесії Смілянської міської ради від 3 1.01.2020р № 1 16-25/У11 Рішення сесії смілянської міської ради від 03.03.2020 року № 120- 18/У11.Рішення сесії Смілянської міської ради від 
17.03.2020р № 121-2Л/11..Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради №300 від09.09.2020р.Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради № 344 від 21.09.2020 
року №

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

І Л- 
U iL

Ціль державної політики

І Підвищення рівня благо)строю.міста



Підвищення рівня благоустрою міста 

В. Завдання бюджетної програми

7. Мета бюджетної програми \
№
з/п

Завдання

1 Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд-зливова каналізація,гідротехнічні споруди.
2 Утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі-дорожні знаки.світлофори,дорожня розмітка

3 Забезпечення інших заходів -Поховання осіб без певного місця проживання,біостерилізація бродячих тварин
4 Забезпечення в належному стані окремоїтериторфї. Послуги в рослиництві.видалення аварійних та сухостійких дерев.

5 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою
6 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
7 Забезпечення утримання територій міста в належному санітарному стані

8 Заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів
9 Забезпечення благоустрою кладовищ
10 Забезпечення функціонування міського фонтану
1 1 Забезпечення заходів з консультативних послуг при проведенні закупівель товарів,робіт,послуг.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фо нд Усього

і 2 4 5

1 Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд-каналізація.гідротехнічні споруди. 159 284 0 . 159 284
2 Утримання об'єктів вулично-дорожної мережі-дорожні знаки,світлофори.дорожня розмітка 1 019000 0 1 019 000

3
забезпечення інших заходів.-Поховання осіб без певного місця проживання .біостерилізація бродячих 
тварин

80 720 0 80 720

4
Забезпечення в належному стані окремої території.Послуги в рослиництві .видалення аварійних га 
сухостійких дерев

1 106 000 0 1 106 000

5 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою 85 7 16 0 85 716

6 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення 6481 136 0 6 481 136

7 забезпечення утримання територій міста в належному санітарному стані 7 459 371 0 7 459 371

8
заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху 
автотранспорту та пішоходів.

3 626 921 0 3 626 921

9 Забезпечення благоустрою кладовищ 915 000 0 915 000

11 Забезпечення функціонування міського фонтан} 22 500 0 22 500

12 Забезпечення заходів з консультативних послуг при проведенні закупівель товарів,робіт,послуг - 30 000 0 ЗО 000

13 Обсяг видатків на проведення реконструкції мереж зовнішнього освітлення 0 4Х >( >2 48 002

Усього 20 985-648 48 002 2 1 033 650



0. 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 м.Сміла на 2020 рік 5 398 220 48 002 5 446 222
2 Програма з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКп" Комунальник" на 2020 рік 13 106 292 0 ІЗ 106 292
3 Програма з утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП”ВодГеона 2020 рік 2481 136 0 2 481 136

Усього 20 985 648 48 002 21 033 650

. 1. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 5 <> 7

1 затрат
Кількість об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в 
дощову каналізацію.що перебувають на балансі \ станови од.

Інвентаризаційна
відомість 8.00 0,00 8.00

Кількість гідротехнічних споруд,що перебувають на балансі 
установи

і Інвентаризаційнаод. відомість 1.00 0,00 1.00

Кількість дорожніх знаків, що потебують утримання од. 1 Розрахунок 2700.00 0,00 2700,00

Кількістів мостів,що перебувають на балансі установи од. Інвентаризаційна
відомість

10.00 0.00 10.00

площа дорожньої розмітки яку планується відновити м.кв. Програма 1 170.00 0.00 11 70.00
кількість світлофорних об'єктів.які планується утримувати од. Договір 5.00 0.00 5.00
Витрати на послуги з нанесення дорожньої розмітки грн. Договір 199000.00 0,00 199000.00
Кількість поховань осіб без певного місця проживання та 
знайдених невпізнаних трупів осіб Кошторис 12.00 0,00 12.00

Витрати на проведення заходів з поховання осіб без певного 
місця проживання грн. Розрахунок 31000,00 0,00 31000,00

Витрати на проведення заходів з біостерилізації бродячих тварин грн. Договір 25720.00 0.00 25720.00
кількість аврійних деревлдо підлягають видаленню шт. Розрахунок 11 0.00 0.00 1 10,00
Витрати на забезпечення по видаленню аварійних та сухостійних 
дерев грн. Розрахунок 200000.00 0.00 200000.00

Площа що підлягає догляду тис.кв.м Програма 34140,00 0,00 34140,00
Обсяг витрат на послуги в рослиництві грн. Програма 906000.00 0,00 906000,00
кількість пам'ятників.що перебувають на балансі установи шт. Інвентаризаційна відость 8.00 0,00 8.00
кількість дитячих майданків .що перебувають на балансі установи шт. Розрахунок 12.00 0.00 12.00

і Кількість автобусних зупинок,які перебувають на балансі 
установи

шт. Інвентаризаційна
відомість 133.00 0.00 133.00

Обсяг видатків на технічне обслуговування електромереж | г. і . . .._ ^  г 1 грн. 1 Програма _  ! Зовнішнього освітлення міста " і 24814.16.00 . . . .  _  0.00
-

2481436,00
-- - ...... .........
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Кількість ліхтарів задіяних у системі зовнішнього освіт5,^ння 
міста

шт.
V

Програма 3697,00 ■ 0.00 3697.0^|

Обсяг видатків на оплату електроенергії зовнішнього освітлення 
міста

грн. Договір 3975000.00 0.00 ' 3975000.00

Кількість кВтгод що потребується для освітлення міста кВт.год Акт виконаних робіт 1461397,00 0.00 1461397,00
Обсяг видатків на оплату реконструкції мереж зовнішнього 
освітлення

грн. Розрахунок 0.00 48002.00 48002,00

Обсяг видатків на оплату перетіканьреактивної електроенергії грн. Договір 25000,00 0,00 25000,00
Площа територій,яка підлягає санітарному прибиранню кв. м. Програма 871120,00 0.00 871120,00
Утримання міських територій грн. Програма 7459371,00 0.00 7459371,00
Витрати на заходи по утриманню у безпечному стані вулично- 
дорожньої мережі та забезпечення руху автотранспорту та 
пішоходів

грн. програма 3626920,93 0,00 3626920.93

Загальна площа кладовищ,що потребує благоустрою кв. м. Програма 31610,00 0,00 31610.00

Утримання кладовищ грн. Програма 915000.00 0,00 915000.00
Кількість фонтанів,що потребують поточного ремонту та 
утримання

од. інвентаризаційна
відомість

1,00 0,00 1,00

Кількість обладнання міського фонтану,що потребує ремонту та 
утримання

од.
Інвентаризаційна
відомість

6.00 0.00 6.00

Кількість м.куб води для водопостачання міського фонтану куб.м. Договір 1513.00 0.00 1513.00
Обсяг видатків на реалізацію заходів з юридичних 
консультативних послуг

грн. Кошторис 30000.00 0.00 30000.00

2 продукту
Кількість об'єктів з очистки об'єктів задіяних в прийомі 
поверхневого стоку в до що в V каналізацію,що потребуть ремонту

од. Розрахунок 6.00 0.00 6,00

Кількість гідротехнічних споруд,що планується утриманню та 
страхуванню.

од. Розрахунок 1.00 0.00 1.00

Кількість дорожніх знаків,які планується замінити та встановити од. Акт виконаних робіт 130.00 0.00 130,00
Кількість мостів.яким планується провести поточний ремонт од. Розрахунок 3.00 0.00 3.00

Площа дорожньої розмітки,яку планується відновити м.кв. Програма 1 170,00 0.00 1 170.00
Кількість світлофорних об'єктів на яких планується технічне 
обслуговування

од. Договір 5,00 0.00 5.00

Кількість поховань осіб без певного місця проживання та 
знайдених невпізнаних трупів що не мають місця проживання

осіб Акт виконаних робіт 12.00 0.00 12.00

Кількість безпритульних тварин.яким планується проведення 
біостерилізацію.

од. Акт виконаних робіт 41.00 0,00 4 1.00

Кількість аварійних дерев,що планується видаленню шт. Кошторис.акт виконаних 
робіт 1 10.00 0,00 110.00

Кількість пам'ятник,яким планується проведення поточного 
ремонту

шт. дефектний акт 3.00 0.00 3.00

----------- Кількість дитячих майданчиків .які потребують ремонту шт. Дефектний акт 2.00 0.00 2.00
кількість автобусних зупинок на яких планується проведення шт; Дефектний акт 0.1)0 ' 0.0!.. . „ І1.0Ц.

- І'-'- -------- -—----- ------------------- ------- -— — --------- -— — ._ -  . — —-
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Обсяг споживання кВгод,яка планується кВт.год Розрахунок 1461397,00 0,00 1461397,00
Кількість ліхтарів на яких планується провести технічне 
обслуговування та утримання

шт. програма 2956,00 0,00 2956,00

Кількість об'єктів які підлягають реконструкції шт. Розрахунок 0,00 1,00 1.00
Обсяг видатків .які потребуються на оплату перетікань 
реактнивої електроенергії

грн. Договір 25000,00 0.00 25000,00

Територія на якій планується санітарне прибирання кв. м. Програма 871120,00 0.00 871120,00
Обсяг видатків грн. програма 3626920.93 0.00 3626920,93
Площа кладовищ,благоустрій яких планується здійснити кв. м. Програма 22875,00 0.00 22875,00
Кількість фонтанів на яких планується провести утримання та 
поточний ремонт

од. Дефектний акт 1,00 0,00 1,00

Кількість обладнання фонтану,яким планується провести ремонт 
та утримання. од. Дефектний акт 6.00 0,00 6,00

Кількість м.куб води,що планується для водопостачання міського 
фонтану.

куб.м. Договір 1420.00 0,00 1420.00

кількість запланованих заходів од. Розрахунок 12,00 0,00 12,00
3 ефективності

Середня вартість утримання 1 од.зливоприймальних колодязів грн. Договір. 26547,33 0,00 26547,33
Середні витрати на утримання та страхування однієї 
гідроспоруди

грн. Акт виконаних робіт 5462,00 0,00 5462,00

Середня вартість встановлення одного дорожнього знаку грн. Акт виконаних робіт 1153,85 0.00 1 153,85
Середня вартість утримання одного дорожнього знаку грн. Кошторис 0,00 0,00 0.00
Середні витрати на ремонт одного об'єкта мостового 
господарства

грн. Кошторис 16666.67 0.00 16666.67

Середні витрати на 1 кв.м.нанесеної дорожньої розмітки грн. Програма 170.00 0.00 170.00
Середньорічні витрати на утримання одного світлофорного 
об’єкту

грн. Договір 124000.00 0.00 124000,00

Середня вартість одного поховання грн.
Акт виконаних робіт, 
розрахунок 2583.00 0.00 2583,00

Середня вартість витрат проведення одного заходу 
біостерилізації

грн.
Акт виконаних робіт, 
розрахунок 627.32 0,00 627.32

Середні витрати на видалення одного аварійного дерева грн. Акт виконаних робіт 1818.18 0,00 1818.18

Середні витрати на догляд 1 га території грн. Програма 26538,00 0,00 26538.00
Середня вартість витрат на поточний ремонт одного пам'ятника грн. Розрахунок 28572,00 0,00 28572.00

Середня вартість поточного ремоту однієї автозупинки грн. акт виконаних робіт 0,00 0,00 0.00
Середньорічна вартість витрат на поточний ремонт та утримання 
дитячих майданчиків грн. розрахунок 0,00 0,00 0.00

Середньомісячна вартість утримання та проведення технічного 
обслуговування 1 світлоточки

грн. Програма 839.50 0.00 839.50

Середня вартість 1 кВтгод( в т.ч.передача ел.енергії) грн. Акт виконаних робіт 1.80 0.00 1.80
[

Середня вартість реконструкції одного об'єкту | гри.. 
Середня вартість 1 кВтгод розподілу ел.енергії І гри.

Розрахунок
Договір

_  0.00 
9.92

48002.00
0.80

48002,00
0>Г
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Обсяг видатків ,які плануються на оплату перетікань реи^нивної 
електроенергії

грн.
V.

Договір 25000,00 0.00 25000.СК

Середні витрати на санітарне прибирання 1 тис.кв.м грн. Програма 8563,00 0,00 8563,00

Середьорічні витрати грн. Програма 3626920.93 0,00 3626920,93
Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища грн. Програма 40000,00 0,00 40000,00
середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 
одного міського фонтану

грн. Договір 0,00 0,00 0.00

Середня вартість їм.куб.води для водопостачання фонтану грн. Договір 15,84 0.00 15,84

Середні витрати на проведення одеоно заходу грн. Розрахунок 2500.00 0.00 2500,00

4 якості
Темп зростання середніх витрат на проведення утримання одного 
тоб’єкту порівняно з попереднім роком

відс. Розрахунок 100.00 0.00 100,00

Динаміка видатків з утримання та страхування однієї 
гідротехнічної споруди порівняно з попереднім роком.

в іде. Розрахунок 100.00 0,00 100.00

Питома вага кількості об'єктів доронього господарства,що 
планується встановити до загальної кількості

відс. Розрахунок 100.00 0,00 100,00

Динаміка видатків на поточний ремонт мостів порівняно з 
попереднім роком

відс. Кошторис 0.00 0,00 0.00

Темп зростання середніх витрат на проведення поточного 
ремонту одного об'єкту

відс. Кошторис 0.00 0,00 0,00

Динаміка кількості утримуваних світлофорів до їх загальної 
кількості.

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

динаміка кількості проведених поховань до попереднього року відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
Динаміка кількості проведених заходів з біостерилізаціїтварин 
до попереднеього року

відс. Розрахунок 100.00 0.00 100.00

Питома вага видалених дерев, до тих що попотребували відс. Розрахунок 100.00 0,00 100.00

Пиома вага доглянутої площі,до площі що підлоягає догляду відс. Розрахунок 100.00 0,00 100,00
Динаміка кількості відремонтованих пам'яників до їх загальної 
кількості

відс. розрахунок 100,00 0.00 100.00

Динаміка кількості відреморнтованих автобусних зупинок до їх 
загальної кількості

відс. розрахунок 0,00 0.00 0,00

Динаміка кількості відремонтованого дитячих майданчиків до їх 
потреби

відс. розрахунок 16.70 0.00 16.70

Динаміка проведених технічного обслуговування світлоточки дор 
їх загальної кількості

відс. Розрахунок 100.00 0.00 100,00

Динаміка споживання електроенергії по відношенню до 
запланованого

відс. Розрахунок 100,00 0.00 100,00

Темп зростання витрат на проведення реконструкції порівняно до 
попереднього року

відс. Розрахунок 0.00 100.00 100,00

Темп видатків запланованих до потреби відс. Розрахунок 100.00 0.00 100,00

Питома вага площі прибирання у загальній кількості відс. Програма 100.00 . 0.00 100.00
Динаміка видатків на заходи по утриманню у безпечному стані 
вулично-дорожньої мережі та забезпечення р\ х\ авго транспорт у

відс. 1 Іро грама 100.00 0.00 100,00



1 3 ■и — 5 1 0 І
та пішоходів порівняно з попереднім роком.
Питома вага площі,благоустрй яких планується здійснити в іде. Програма 100.00 0.00 100.00
Питома вага кількості утримуваних фонтанів до загальної 
кількості фонтанів відс. Розрахунок 100,00 0.00 100,00

Питома вага кількості обладнання що потребує утримання до 
загальної кількості обладнання відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток проведених юридичних консультаційних заходів до 
запланованих _-------------------------------------------------------------------------------- ^ ; * Ц

р м іл я ^ ш б Ж Розрахунок / ] / 0,00 0.00 0.00

В .о.начальника управління житлово-комунального госпо^а&'тва Віктор ФЕДОРЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Фінансші^.йравліншг'^ні^рнавчого комітету Смілянської міської-|Вц| ^ ^ сЧ(,
11 /  ^  <Ч'-,ч :—-—

сО о
( і  н і ц і а я  ;і; і ні і і і а л ,  п р і їв и и і е )

Н а ч алДуТк фйинс о вв^б^'гір яв л і н 
*  1' /  Т а  , \  О алина СВАТКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
{ Наказ Міністерства фінансів України

25 серп ня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року N2 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

22.09.2020 р. №  91-П

П а сп о р т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

коштів місцевого бюджету')

1. ( 1200000) Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради 25673697

2 .

(код П рограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(1210000) Управління ЖКГ ВК СМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

25673697

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(1217310) 7310

(найменування відповідального виконавця)

0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(код за ЄДРПОУ)

23205100000

(код П рограмної 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 -1076783 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  1076783 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження 
типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 24.12.2019р.
№ і I4-47/VII Про затвердження бюджетної програми "Реалізація заходів щодо розвитку території міста на 2020 р ік " , рішеня сесії Смілянської міської ради від 03.03.2020 №120-18/VII, 
рішення виконавчого комітету СМР від 07.05.2020 №144, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 17.06.2020 №173, рішення виконавчого комітету Смілянської 
міської ради від 09.09.2020 №300, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 21.09.2020 №344

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства



7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо розвитку території міста Сміла, сприяння розвитку громадського суспільства

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Придбання та встановлення дитячих майданчиків

2 Капітальний ремонт житлового фонду
Л Пидбання та встановлення майданчиків роздільного збирання сміття

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривє

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Придбання та встановлення дитячих майданчиків 0 263 000 263 00

2 Капітальний ремонт житлового фонду 0 553 783 553 78
л:> Придбання та встановлення майданчиків роздільного збирання сміття 0 235 000 235 00
4 Придбання та встановлення спортивних майданчиків 0 25 000 25 00

Усього 0 1 076 783 1 076 7$

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Програма "Реалізація заходів щодо розвитку території міста на 2020 рік" 0 1 076 783 1 076 Ті
Усього 0 1 076 783 І 076 78

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 затрат
Обсяз фінансування грн. кошторис 0,00 263000,00 263000.С
Обсяг фінансування на капітальний ремонт покрівлі грн. кошторис 0,00 463833,00 463833,С

---- ІАААА ЛЛ АҐМ \ПГ\ Г



1 2 ( 3 4 ( 5 6 7
Обсяг фінансування грн. кошторис 0,00 235000,00 235000,00

2 продукту
кількість дитячих майданчиків, яких планується придбати та 
встановити од. титульний список 0,00 4,00 4.00

Кількість покрівель багатоповерхових будинків, що планується 
відремонтувати од. титульний список 0,00 10,00 10,00

Кількість багатоповерхових будинків, в яких планується 
капітальний ремонт по встановленню віконних блоків од. титульний список 0,00 1,00 1,00

кількість багатоповерхових будинків, в яких планується 
капітальний ремонт по заміні дверних блоків од. 0,00 1,00 1,00

Кількість запланованих майданчиків роздільного збирання сміття од. титульний список 0,00 10,00 10,00
3 ефективності

середня вартість одного дитячого майданчика грн. розрахунок 0,00 65750,00 65750,00
Середня вартість капітального ремонту покрівлі одного 
багатоповерхового будинку грн. розрахунок 0,00 46383,00 46383,00

Середня вартість капітального ремонту по встановленню 
віконних блоків одного об'єкту грн. розрахунок 0,00 40000,00 40000,00

середня вартість по капітальному ремонту по заміні дверних 
блоків грн. 0.00 49900,00 49900,00

Середня вартість придбання та встановлення одного майданчика 
роздільного збирання сміття грн. розрахунок 0,00 23500,00 23500,00

4 якості
питома вага придбаних та встановлених дитячих майданчиків відс. 0,00 100,00 100,00
Рівень готовності до виконання капітального ремонту покрівлі 
багатоповерхових будинків відс. 0,00 100,00 100,00

Рівень готовності до виконання капітального ремонту по 
встановленню віконних блоків відс. 0.00 100,00 100,00

рівень готовності до виконання капітального ремонту по заміні 
дверних блоків відс. 0,00 100,00 100,00

Рівень готовності до придбання та встановлення майданчиків 
роздільного збирання сміття. відс. л / і / 0,00 100.00 100,00

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

кош тів  м ісцевого бюджету )

22.09.2020 р. № 91-ГТ

П асп ор т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. ( 1200000) Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради 25673697
(код П рограмної класифікації видатків та 

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

2 . ( 1210000) Управління ЖКГ ВК СМР 25673697
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПО У)

3. ( 1217461 ) 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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 -8529019 гривень , у тому числі загального фонду -  100000 гривень та спеціального фонду - 
8429019 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження 

типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 24.12.2019р.
№ 115-1/VII "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019р.Про затвердження програми з утримання та ремонту автомобільних доріг м.Сміла 
на 2020 рік; рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019р. № 114-27/VII Про затвердження Програми з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП 
"Комунальник" на 2020 рік , рішення сесії Смілянської міської ради від 03.03.2020р. №120-18/VI1, рішення сесії міської ради від 06.04.2020 №122-48/VII .рішення виконавчого комітету 
СМР від 07.05.2020 №144, рішення виконавчого комітету СМР від 09.07.2020 №210,211, рішення виконавчого комітету СМР від 04.08.2020 №238, рішення виконавчого комітету СМР від
09.09.2020 №300, рішення виконавчого комітету СМР від 21.09.2020 №343,344

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг



7. Мета бюджетної програми

Покращення стану та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури 100 000 0 100 000

2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури 0 8 429 019 8 429 019
Усього 100 000 8 429 019 8 529 019

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 з утримання та ремонту автомобільних доріг м.Сміла на 2020 рік 0 8 429 019 8 429 019

2 Програма з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник" на 2020 рік 100 000 0 100 000
Усього 100 000 8 429 019 8 529 019

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 затр ат

Обсяг фінансування на проведення профілювання грн. 100000,00 0,00 100000,00
Обсяг фінансування на проведення капітального ремонту грн. 0,00 7629019,00 7629019,00
Обсяг фінансування на проведення реконструкції дорожнього 
покриття

грн. 0,00 700000.00 700000,00

Обсяг фінансування на придбання та встановлення "лежачих 
поліцейських"

грн. 0,00 100000.00 100000,00

2 продукту



1 2 / , і 4 5 6 7. . . . . . .  (V
профілювання \

Кількість вулиць на яких планується провести капітальний 
ремонт

кв. м. 0.00 10,00 10,00

Кількість вулиць на яких планується провести реконструкцію кв. м. 0,00 3.00 3.00
кількість "лежачих поліцейських", яких плануєтьмя придбати та 
встановити

од. 0,00 1428,00 1428,00

3 ефективності
середня вартість 1 км. профілювання вулично-дорожньої мережі грн. 2500,00 0.00 2500,00
середня вартість капітального ремонту вулично-дорожньої 
мережі

фН. 0,00 762902,00 762902,00

середня вартість реконструкції вулично-дорожньої мережі грн. 0.00 233333,00 233333,00

середня вартість 1 "лежачого поліцейського" грн. 0,00 70,00 70,00
4 якості

питома вага проведеного профілювання вулично-дорожньої 
мережі до запланованого

відс. 100,00 0,00 100,00

питома вага проведеного капітального ремонту вулично- 
дорожньої мережі до запланованого

відс. 0,00 100,00 100,00

питома вага проведеного реконструкції вулично-дорожньої 
мережі до запланованого-;^ -  ̂ .

відс. 0,00 100,00 100.00

питома вага придбання та встаінбвлення "лежачих поліцейських" 
до запланованих •■/& , --------

відс. 0,00 100,00 100.00
7 V  У  ч л \ и / /*  \  V» ^2Д\ /II \ / / 1

ПОГОДЖЕНО: ^56135
Фінансове управління виконавчої

'^зїна Чео*
Начальник фінансового управління

ітету Смілянської міської ради

/(ПІ*

(підпис)

(ініціали/інішал, прізвище)

Галина Сватко
(ін іціали/ініціал, прізвищ е)



ЗАТВЕРДЖЕНО
( Наказ Міністерства фінансів України

25 серпня 2014 росу № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-кому нального господарства виконавчого комітету 
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

(  1200000 )

коштів місцевого бю дж ету)

22.09.2020 р. № 91 -П

П асп ор т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

[ г  1
Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради 25673697

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету )

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за  ЄДРПОУ)

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

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

(  1218861 ) 8861 0490 Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання 23205100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

_  . (код Ф ункціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків га 
(код Типової програмної класифі каш і видатків та . .  . . . .  ■ І  \'  у  к  %  . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 

кредитування місцевого бюджету) ~  
v  J  кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -8372766 гривень , у тому числі загального фонду -  8372766 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження 

типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів". Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 24.12.2019р.
№115- 1/УІІ "Про міський бюджет на 2020 рік", Рішення сесії Смілянської міської ради від 31.01.2020 р №116-23/УІІ "Про затвердження "Програми фінансової підтримки КП "ВодГео" 
шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік ", Рішення сесії Смілянської міської ради від 31.01.2020 р № 116-24,'\Г1І "Про затвердження 
"Програми фінансової підтримки КП "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік ", Рішення сесії Смілянської міської 
ряди від 31.01.2020 р № 116-25/УІІ, Рішення сесії Смілянської міської ради від 03.03.2020 р №120-14/УІІ "Про затвердження "Програми фінансової підтримки комунального 
підприємства "ВодГео" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік ", Рішення сесії Смілянської міської ради від 03.03.2020 р №120-18/VII,
Рішення сесії Смілянської міської ради від 17.03.2020 р №121-1/УІІ "Про затвердження "Програми фінансової підтримки КП "ВодГео" шляхом надання поворотної фінансової допомоги 
на безоплатній основі на 2020 рік ", Рішення сесії Смілянської міської ради від 17.03.2020 р №121-2/УІІ, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 09.09.2020 №297 
"Про схвалення Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 
рік ", рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 09.09.2020 №298 "Про схвалення Програми фінансової підтримки комунального підприємства "ВодГео" шляхом 
надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік ", рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 09.09.2020 №300, рішення виконавчого комітету 
Смілянської міської ради від 21.09.2020 №331 Про схвалення Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної 
аіінянггтої допомоги на безоплатній основі на 2020 рік, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 21.09.2020 №344



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спряіу< іна реалізація бюджетної програми (

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення підтримки стабільної роботи комунальних підприємств

7. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2019-2020 роки

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Виконання зобов'язань між КП "ВодГео" та ТОВ "Черкасиенергозбут" на оплату активної електроенергії

2 Виконання зобов'язання по договорах переведення боргу перед ПАТ "НАК "Нафтогаз України"

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Фінансова підтримка КП "ВодГео" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі 4 234 922 0 4 234 922

2
Фінансова підтримка КП 
безоплатній основі

"Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на 4 137 844 0 4 137 844

Усього 8 372 766 0 8 372 766

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 фінансової підтримки КП "ВодГео"шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній 
основі на 2020 рік

4 234 922 0 4 234 922

2
Програма фінансової підтримки КП "Смілакомунтеплоенерго"шляхом надання поворотної фінансової допомоги 
на безоплатній основі на 2020 рік

4 137 844 0 4 137 844

Усього 8 372 766 0 8 372 766

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 затрат



1 2 Г 3 ( 5 (> 7

Кількість підприємств, що потребують підтримки од. програма 1,00 0,00 1,00

кількість підприємств, що потребують підтримки од. програма 1,00 0,00 1,00

2 продукту

Кількість підприємств, яким планується надання підтримки од. програма 1.00 0 ,00 1,00

кількість підприємств, яким планується надання підтримки од. програма 1,00 0,00 1,00

3 еф ек ти вн ості

Середня сума фінансової підтримки одного підприємства грн. розрахунок 4234922,00 0,00 4234922,00

середня сума підтримки одного підприємства грн. розрахунок 4137844,00 0,00 4137844,00

4 якості

відсоток кількості підприємств, яким планується надання 
підтримки, до кількості підприємств, які її потребують

відс. 100,00 0.00 100,00

питома вага надання фінансової підтримки комунальним 
підприємствам

відс. 100,00 0,00 ІОО.ОО

Начальник управлінні
і  ^  ^

" І  °
ПОГОДЖЕНОЇ!
Фінансове 

Нач;

#  5 3/  ■* »" /  м і  
(09.2020 р.

Віктор Федоренко
(ін іц іалк 'ін іц іал . прізвище!

:оі ради

Галина Сватко
(ін іціалн/ініщ ал. прізвище»

Ж  У



Смілянська міська рада Черкаської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Код ЄДРПОУ 25673697 20700 Черкаська обл., м. Сміла, вул. Севастопольська, 58

тел.: 4-44-93, 4-32-29 _________

Н А К А З

„ 22 „ 09 2020р № 91-П м. Сміла

Про затвердження уточнених 
паспортів бюджетних програм на 2020рік

Відповідно до статті 20, підпункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу 
України від 08.07.2010 №2456-УІ (із змінами), Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2020рік» від 14.11.2019 №294-ІХ, наказу Міністерства Фінансів України від 
26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), рішення Смілянської міської 
ради від 24.12.2019 №115-1/УІІ, рішення Смілянської міської ради від 31.01.2020 №116- 
25/УІІ, рішення Смілянської міської ради від 03.03.2020 №120-18/ VII, рішення 
Смілянської міської ради від 17.03.2020 №121-2/УІІ, рішення Смілянської міської ради від
06.04.2020 №122-48/УІІ, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від
07.05.2020 №144, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 17.06.2020 
№173, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 09.07.2020 №210,211, 
рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 23.07.2020 №223, рішення 
виконавчого комітету Смілянської міської ради від 04.08.2020 №238, рішення виконавчого 
комітету Смілянської міської ради від 09.09.2020 №300, рішення виконавчого комітету 
Смілянської міської ради від 21.09.2020 №343, 344

НАКАЗУЮ:

І . Затвердити уточнені паспорти бюджетних програм станом на 21.09.2020 рік по 
КТПКВК:

1210160 -  «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громад»;

1216030 -  «Організація благоустрою населених пунктів»;

1217310 -  «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»;
1217461-«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

1218861 -  «Надання позичок»;

1216015 — «Забезпечення надійної безперебійної експлуатації» .
о СМІЛД/, л‘ ■ л

Начальник управляв* ) Ш\Ш/ Віктор ФЕДОРЕНКО


