
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року N 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
______ Управління житлово-комунального господарства ВК СМР______

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 14.01.2019 №5

__________________ Фінансового управління ВК СМР__________________
(найменування місцевого фінансового органу)

14.01.2019 N 5-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

_______ 1200000_______ _________________Управління житлово-комунального господарства ВК СМР_______________
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

_______ 1210000_______ _________________Управління житлово-комунального господарства ВК СМР_______________
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 
___________________________________________________________________________ коштів місцевого бюджету

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 149 500 гривень, у тому числі загального фонду - 3 549 500 гривень та 
спеціального фонду - 3 600 000 гривень.

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 2019 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 
22.12.2018р. №87-40/VlI "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018р. №87-2/VII "Про 
затвердження Програми з утримання об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник" на 2019 рік.
Мета бюджетної програми: Покращення стану та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Завдання бюджетної програми:



N з/п Завдання
1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6

1

Забезпечення 
проведення поточного 

ремонту об'єктів 
транспортної 

інфраструктури

3 549 500 3 549 500

2

Забезпечення 
проведення 

капітального ремонту 
об'єктів транспортної 

інфраструктури

3 600 000 3 600 000

Усього 3 549 500 3 600 000 7 149 500

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

Найменування 
мішеної / пегіпнаттьної Загальний (Ьонл Спеціальний фонд Усього



1 2 3 4

Програма з утримання 
та ремонту 
автомобільних доріг 
м. Сміла

3 000 000 3 600 000 6 600 000

Програма з утримання 
об'єктів благоустрою в 
м. Сміла СКП 
"Комунальник" на 
2019 рік

549 500 549500

Усього 3549500 3600000 7149500

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

1 затрат
Обсяг фінансування на 
проведення поточного 

ремонту
грн кошторис 3 000 000 3 000 000

Обсяг фінансування на 
проведення 

профілювання
грн кошторис 549500 549500,00

2 продукту
Площа вулично- 
дорожньої мережі на 
якій планується 
провести поточний 
пемонт

кв.м. п к д 4 278 4 278



Площа вулично- 
дорожньої мережі на 
якій планується 
провести профілювання

км програма 269 269

3 ефективності
середня вартість 1кв.м. 
поточного ремонту 
вулично-дорожньої 
мережі

грн розрахунок 701,26 701,26

середня вартість 1 км. 
профілювання вулично- 
дорожньої мережі

грн розрахунок 2 042,75 2 042,75

4 якості
питома вага проведеного 
поточного ремонту 
вулично-дорожньої 
мережі до 
запланованого

% 100 100

питома вага проведеного 
профілювання вулично- 
дорожньої мережі до 
запланованого

% 100 100

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
1 затрат

Обсяг фінансування на 
проведення 

капітального ремонту
грн кошторис 3 600 000 3 600 000

2 продукту
Площа вулично- 
дорожньої мережі на 
якій планується 
провести капітальний 
ремонт

кв.м. рішення 3 467,91 3 467,91

3 ефективності



середня вартість Ікв.м. 
капітального ремонту 
вулично-дорожньої 
мережі

грн розрахунок 1 038,09 100

4 якості

питома вага проведеного 
капітального ремонту 
вулично-дорожньої 
мережі до 
запланованого

% 100 100

Керівник установи головного 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


