
БЮДЖЕТНИЙ С  іПИТ НА 2020 -  2022 РОКИ індивідуальний ( Форма 2020-2)

І. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради 12 25673697

2 .

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

Управління ЖКГ ВК СМР 121

(код за ЄДРПОУ)

25673697
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 23205100000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування (код бюджету)

видатків та кредитування місцевого видатків та кредиту вання місцевого класифікації видатків та місцевого бюджету)
бюджет>') бюджет)') кредитування бюджету)

• І .  Мета тя завдання бюджетної програми на 202• » - 2022 роки:

] | Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Придбання та встановлення дитячих майданчиків,Капітальний ремонт покрівлі,Пидбання та встановлення майданчиків роздільного збирання сміття

3) підстави реалізації 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. № 114-47/У1І Про затвердження бюджетної програми "Реалізація заходів щодо розвитку території міста на 2020 рік" , рішеня сесії Смілянської міської ради від
03.03.2020 №120-18/УІІ

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
_____________________________________________________________ ____________________ ______________________________________________ ___________________________________________ (!Ж

Код Найменування

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

утом у
числі

бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 12)

1 ■> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14

208400

Кошти, що п ер ед а ю ться  із 
загального  ф о н д у  бю дж ету до 
бю дж ету розвитку (спеціального 
Фонду)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 000 915 000 915 000

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 000 915 000 915 000



2 1 надходження для виконання бюджетної програми у 2021Л 'А  роках:
Им

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

Код Найменування загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
мислі 

бюджет 
розвитку

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(7+8)

1 2 3 4 5 6 7 N 9 10
УСЬОГО:

6. Виграти за кодами Еконо' і класиф ікації видатків / Класифікаиі кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економи-ьої класиф ікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код
Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменуванню

2018 рік( ‘мі 2019 р ііф а т в е р д Ж ' по) 2П20 рікгі п р о ек т)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому
ЧИ ЄЛІ

бюджет 
розви гку

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому
ЧИ СЛ І

бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний
фонд

спеціальний
ф он д

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 ІЗ 14

3122 К апітальне будівництво (придбання) 
інших об'єктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 000 435 000 435 000

3131 Капітальний рем он т ж итлового ф о н д у  
(приміщ ень) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 000 480 000 480 000

У С ЬО ГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 000 915 000 915 000

2) надання кредитів за кодами К ласиф ікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код
Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування

2018 рік(звіт) 2019 рік(зятвердж ено) 2020 рік(проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(7+8)

загальний
фонд

11

спеціальний
фонд

V тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(.11 + 12)

1 3 -1 5 6 п 8 9 10 12 13 14

У С ЬО ГО

3) видатки за кодами Економічної класиф ікації видатків бюджету’ у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код
Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування

2021 рік(прогноз) 2022 рік( прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Разом
(7+8)

1 3 4 5 6 7 N 9 10

В С ЬО ГО



4) надання кредитів за кодами К ласифікації кредитування і  кету у 2021 - 2022 роках: .̂>1
------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- --------------------------------------------------------------------- :________________ (фн )

Код
Класифікації
кредитування

бюджет)'

Найменування

2021 рік(прогноз) 2022 рік(прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Разом
(7+8)

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10

У С ЬО ГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

І) витрати за напрямами використання бюджет них коштів у 2018 - 2020 роках:

2018 рік(звіт) 2019 рік(затв«*рджено) 2021) рікі проект)

N
3, її

використання
бюджетних

коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

у том;1 
числі 

бюджет 
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Разом
(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14

1 П ридбання т а  вста н о в ле н н я  дитячих 
м айданчиків 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 000 210 000 210 000

2 К апітальний р ем о н т  ж итлового  ф он ду 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 000 480 000 480 000

3 П ридбання т а  в ста н о в л е н н я  м айданчиків 
розд ільн ого  зб иран ня  см іття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 000 225 000 225 000

У С ЬО ГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 000 915 000 915 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних кош тів у 2021 - 2022 роках:
і£2Н

Напрями
використання

бюджетних
коштів

2021 рік( прогноз) 2022 рік(прогноз)

N
з/п Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Разом
(7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

У С ЬО ГО

8. Результативні показники бюджетної програми:



І ) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 202^ ж ах: (

N
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації 2018 рік(звіт) 2019 рік(затверджено) 2020 рік(проект)

загальний
фонд

спеціальниГі
фонд

разом
(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(8 + 9)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Придбання т а  встановлення дитячих майданчиків

Затрат

О б сяз ф ін ан суван н я грн. кош торис 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 210000.00 210000,00

Продукту

кількість ди тячих  м айданчиків, яких 
п лан ується  придбати  та  встаноЕити

од. титульний список 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 о.оо 0.00 3.00 3,00

Е ф екти вн ості

середню  вартість одного дитячого 
м айдгь  ика

грн рсзрахунок 0,00 0,0« 0.00 0.00 0.00 ,4 ол 0.00 70000.00 70000.00

Якості

питом а tara  придбаних т а  Е стан сьлен и х  
д и т я 1- мг.їданчикіе-

відс. 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 о.ОО 0.00 100,00 100.00

2 Капітальний оемонт житлового фонду

Затрат

О бсяг ф ін ан суван н я  на кап італьний рем он т 
покрівлі

грн. кош торис 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 440000.00 440000,00

Продукту

Кількість покрівель б агатоп оверхови х  
будинків, щ о п лан ується  в ідрем онтувати од титульний список 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 8,00 8,00

Ефективності

С е р ед н я  вартість  кап ітального рем онту  
покрівлі одного багато п о вер х о во го  будинку

грн розрахунок 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 55000,00 55000.00

Якості

Р івен ь  готовності д о  виконання капітального 
рем онту покрівлі б агатоп оверхови х  будинків

відс. 0.00 0.00 0,00 0.00 о.оо 0.00 0.00 100.00 100,00

Затрат

О сяг ф ін ан суван н я  на капітальний рем он т 
по встанов лен ню  віконних блоків

грн. кош торис 0.00 0.0(1 0.00 0.00 о.оо 0.00 0.00 40000.00 40000,00

Продукту

Кількість б агатоп оверхови х  будинків, в яких 
п лан ується  капітальний р ем он т по 
в становлен ню  віконних блоків

од. титульний список 0.00 0.00 0.00 0.00 о.оо 0.00 0.00 1.00 1.00

Ефективності

С е р ед н я  вартість  капітального рем онту  по 
в станов лен ню  віконних блоків одного 
об'єкту

грн. розрахунок 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40000.00 40000.00

Якості

Р івень готовності д о  виконання капітального 
рем онту по встановлен ню  віконних блоків

відс 0,00 0.00 0.00 0.00 0.О0 0.00 0.00 100.00 100.00

3 Придбання т а  встановлення майданчиків роздільного збирання см іття

Затрат



1 2 3 5 6 7 ГІ..І » 9 10 11 12 13

О бсяг ф ін ан суван н я грн. кош торис 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225000.00 225000.00

Продукту

Кількість зап л ан о в а н и х  м айданчиків 
розд ільного  зб иран ня  см іття од. титульний список 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9.00 9,00

Ефективності

С е р ед н я  вартість  придбання та 
в стан о в лен н я  одного м айданчика 
розд ільного  зб иран ня  см іття

грн. розрахунок 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 25000,00 25000,00

Якості

Р івен ь  готовності д о  придбання та
вста н о в ле н н я  м айданчиків розд ільного  1 відс.
зб иран ня  сміття

0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100,00

і!) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

:)'п

...

п  Одиниця Показники
виміру Джерело інформації

2021 рік(прогноз) 2022 рік(прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний
фонд

спеціапьний
фонд

разом
(8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

і

9. С труктура видатків на оплату праці:
(грн.

Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціапьний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1(1 11

У С ЬО ГО

10. Ч исельність заґінятих у бюджетних установах:

N
з/п

Категорії працівників

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік 2021 рік 2022 рік

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фондзатверджено фактично
зайняті

затверджено фактично
зайняті

затверджено
фактично

зайняті
затверджено фактично

зайняті

1 2 3 4 5 (і 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



1 ■у 3 4 ( 6 7 8 9 11 і : із 14 15 16

1

УСЬОГО

11. М ісц ев і/регіон альн і програм и, які виконую ться в м еж ах бю дж етн ої програми:

І) місцеві/регіональні програми, які виконую ться в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
іфн )

.4;
з/п

Найменування 
місцево ї/регюнальної 

програмі!

Копи та ° ким документом 
затверджена програма

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(4 і 5)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(7 • X)

загальним
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(10 ■ II)

1 ■ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1?

1
П рограм а "Р еал ізац ія  :-г>одів щ одо 
розвитку тери тор ії м іста на 20 2 0  
рік"

Ріш ення сесії С м ілянської м іської 
ради  від 24 Т .2 0 1 9  № 114-47Л/ІІ 0 0 0 0 0 0 0 915 000 9 о  оии;

У С ЬО ГО
-

0 0 0 0 (1 о | 0 915 000 91 >00(1

2} місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках
___________________________ (ЩН.

№
з/п

Найменування
місцевої/регіональної

програми

Коли та яким документом 
затверджена програма

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(4 + 5)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0

12. О б'єкти, які виконую ться в межах бюджетної програми за рахунок кош тів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:
(грн.)

Найменування об'єкта 
відповідно до проектно- 

кошторисної документації

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз і

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду. %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду. %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду. %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 *» 3 4 5 <1 7 8 9 10 11 12 ІЗ

Капітальний р ем он т ж итлового 
о о н д у

2020 4X0 000 0 0 0 0 480 000 0 0 0 0 0

П ридбання та  вста н о в ле н н я  
дитячих  м айданчиків 2020 210 000 0 0 0 0 210 000 0 0 0 0 0

П ридбання та  вста н о в ле н н я
.і'іГ л і'Зи їт 'іс  п п іп іпкИ П т 2020 225 000 0 0 0 0 225 000 0 0 0 0 0



1 3
4 1 !

з 6 7 8 1 9 III II 12 ІЗ

зб и р а н н я  сміття

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання кош тів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обгрунту вання необхідності 
передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

І ) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бю дхсту / код 
Класифікації 
ф сд н  гування 

бюджету

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові 
видатки / 
надання 
кредитів

Кредиторська 
заборгованість 

на початок 
минулого 

бюджетного 
періоду

Кредиторська 
заборгованість 

на кінець 
минулого 

бюджетного 
періоду

Зміна
кредиторської
заборгованості

(6-5)

Погашено к
заб оргован і 

ке и

загального
фонду

редиторську 
гь ' а рахунок
1Т1В

спеціального
фонду

Бюджетні
зобов'язання

(4+6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:
ІЕЕн.

Код
Економічної
класифікації

видатків
бюджету / код 
Класифікації 
<редитування 

бюджету

Найменування

2019 рік 2020 рік

затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість 

на початок 
поточного 

бюджетного 
періоду

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість за 
рахунок коштів

очікуваний 
обсяг взятгя 

поточних 
зобов'язань 

(3-5)

граничний обсяг

можлива 
кредиторська 

заборгованість на 
початок планового 

оюджетного 
періоду (4 -5 -6 )

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість за 
рахунок коштів

очікуваний
обсяг
взяття

поточних
зобов'язань

(8-10)
загального

фонду
спеціального

фонду
загального

фонду
спеціального

фонду

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСЬОГО

.V) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:
(грн )



Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування

( >
Затверджено з 

урахуванням змін
Касові видатки / 
надання кредитів

Дебіторська 
заборгованість на

01.01.2018

(
Дебіторська 

заборгованість на 
01.01.2019

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість на
01.01.2020

Причини виникнення 
заборгованості

Вжиті заходи щодо 
ліквідації заборгованості

1 2 л:> 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО

-І) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції шо>. упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

І Я. Г ^ ^ «№ ^-6бгрун туван н я видатків спеціальні і о фонду на 2020 рік- т. на 2021 - 2022 роки за раї 
инЛул} >^вШ;і>рИ)С^>йія коштів спеціального фонд) бюджету у 2019 ропі, іа очікувані результати у

Й / ґ ш ^ л§  ?  І  Ю Н І  і 
№

рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 
у 2020 році.

\  * - -> Головний (

ачаль

* V

Євген Хриптулов
(п р із в и щ е  т а  ін іц іа л и )

Ганна Іванова
(п ід п и с ) (п р із в и щ е  т а  ін іц іа л и )



Смілннська міська рада Черкаської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМТТЕТ 

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
К од Є Д Р ІІО У  25673697 20700 Ч ерк аськ а обл., м. С м іл а , вул . С евастопольська, 58

тел.: 4-44-93, 4-32-29 _________

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-VI (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 /VII, рішення Смілянської міської ради від 31.01.2020 
№ 116-25/VII, рішення Смілянської міської ради від 03.03.2020 №120-18/ VII

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уточнені паспорти бюджетних програм станом на 
03.03.2020 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»;
1218861 -  «Надання позичок»;
1217370 - «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку території»;
1217670 - «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»; 
1217461-«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

1217310 -  «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства».
2. Затвердити скасування паспорту бюджетної програми по КТПКВК МБ 
1217640 - «Заходи з енергозбереження», як такий що втратив чинність

Н А К А З

04 „ 03 2020р № 17-П м. Сміла



\  V 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 )

04.03.2020 р. № 17-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету' ) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

2 . ( 1210000 ) Управління ЖКГ ВК СМР 25673697

(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

о
J . ( 1216030) 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 23205100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21466062 гривень , у тому числі загального фонду -  21416062 гривень та спеціального фонду -  
50000 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.
№1 15-1 /VII "Про міський бюджет на 2020 рік".Рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019р.№"114-29/УППро затвердження програми благоустрою м.Сміла на 2020 рік.Рішення 
сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019р.№114-27/УП"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/УІГПро затвердження Програми з утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП"ВодГео" на 2020 рік. 
Рішення сесії Смілянської міської ради від 31.01,2020р № 1 16-25/У11 Рішення сесії смілянської міської ради від 03.03.2020 року № 120-18/У11

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Підвищення рівня благоустрою міста



* і
/. Мета бюджетної програми 

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

І 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 окремої територфї. 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
11 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 фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд-каналізація,гідротехнічні споруди. У  140 000 0 140 000
2 Утримання об'єктів вулично-дорожної мережі-дорожні знаки,світлофори,дорожня розмітка 1 019 000 0 1 019 000

3 забезпечення інших заходів.-Поховання осіб без певного місця проживання ,біостерилізація бродячих 
тварин 56 720 50 000 106 720

4 Забезпечення в належному стані окремої території.Послуги в рослиництві,видалення аварійних та 
сухостійких дерев 1 122 000 0 1 122 000

5 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою 105 000 0 105 000
6 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення 7 735 550 0 7 735 550
7 забезпечення утримання територій міста в належному санітарному стані 7 551 291 0 7 551 291

8 заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху 
автотранспорту та пішоходів. 2 500 001 0 2 500 001

9 Забезпечення благоустрою кладовищ 1 134 000 0 1 134 000
11 Забезпечення функціонування міського фонтану 22 500 0 22 500
12 Забезпечення заходів з консультативних послуг при проведенні закупівель товарів,робіт,послуг 30 000 0 30 000

Усього 21 416 062 50 000 21 466 062



* <
іО. 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 мСміла на 2020рік 5 374 220 50 000 5 424 220
2 Програма з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП" Комунальник" на 2020 рік 12 306 292 0 12 306 292

3 Програма з утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП" ВодГео" на 2020рік" 3 735 550 0 3 735 550
Усього 21 416 062 50 000 21 466 062

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 об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в 
дощову каналізацію,що перебувають на балансі установи од.

Інвентаризаційна
відомість

У  8,00 0,00 8.00

Кількість гідротехнічних споруд,що перебувають на балансі 
установи

од.
Інвентаризаційна
відомість

1,00 0,00 1,00

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

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

1 0 .0 0 0.00 10,00

площа дорожньої розмітки яку планується відновити м.кв. Програма 1 170.00 0,00 1 170,00

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 дерев,що підлягають видаленню шт. Розрахунок 1 10.00 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 34740.00 0,00 34740,00

Обсяг витрат на послуги в рослиництві грн. Програма 922000,00 0,00 922000,00
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
Кількість автобусних зупинок,які перебувають на балансі 
установи

шт. Інвентаризаційна
відомість

133.00 0,00 133,00

Обсяг видатків на технічне обслуговування електромереж 
зовнішнього освітлення міста

грн. Програма 3735550.00 0,00 3735550,00



« 3 4 ( 5 6 7

Кількість ліхтарів задіяних у системі зовнішнього освітлення 
міста

шт. Програма 3697,00 0.00 3697,00

Обсяг видатків на оплату електроенергії зовнішнього освітлення 
м іста

грн. Договір 4000000,00 0,00 4000000,00

Кількість кВтгод що потребується для освітлення міста кВт.год Акт виконаних робіт 1818182,00 0,00 1818182,00
Загальна потреба кількіоті ЬЕО-світильників для вуличного 
освітлення

шт. Розрахунок 2000,00 0,00 2000,00

Виготовлення ПКД,проведення експертизи та капітальний ремонт 
вуличного освітлення по вул.Курченка грн. рішення сесіїї 0,00 50000,00 50000,00

Площа територій,яка підлягає санітарному прибиранню кв. м. Програма 1 172000,00 0.00 1172000,00

Утримання міських територій грн. 1 Програма 7551291,00 0,00 7551291,00

Витрати на заходи по утриманню у безпечному стані вулично- 
дорожньої мережі та забезпечення руху автотранспорту та 
пішоходів

грн. | програма 2500001,00 0.00 2500001,00

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

Утримання кладовищ грн. Програма 1 134000,00 0.00 1134000,00
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 ои о

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 дощову 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 О.) о о 0.00 о о

Площа дорожньої розмітки,яку планується відновити м.кв. Програма 1170,00 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 41,00

Кількість аварійних дерев,що планується видаленню шт. Кошторис.акт виконаних 
робіт 1 10.00 0.00 1 10,00

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 0,00 0.00 0.00
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поточного ремонту
Обсяг споживання кВгод,яка планується кВт.год Розрахунок 1818182,00 0.00 1818182,00
Кількість ліхтарів на яких планується провести технічне 
обслуговування та утримання

шт. програма 3697,00 0,00 3697,00

Кількість LED- світильників ,яка планується придбати шт. Розрахунок 2000,00 0.00 2000,00

Кількість ПКД од. рішення сесії 0,00 1,00 1,00

Територія на якій планується санітарне прибирання кв. м. Програма 881850.00 0.00 881850,00

Обсяг видатків грн. програма 2500001,00 0.00 2500001.00

Площа кладовищ.благоустрій яких планується здійснити кв. м. Програма 28350.00 0.00 28350.00
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 \ тримання.

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. -*-22856.00 0,00 22856.00

Середні витрати на утримання однієї гідроспоруди грн. Акт виконаних робіт 2861,00 0,00 2861,00

Середня вартість встановлення одного дорожнього знаку грн. Акт виконаних робіт 1 153,85 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 роб іт , 
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 26540,00 0,00 26540.00

Середня вартість витрат на поточний ремонт одного пам'ятника грн. Розрахунок 18333,00 0.00 18333,00

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 1010,42 0,00 1010,42

Середня вартість 1 кВтгод грн. Акт виконаних робіт 2,20 0,00 2,20

Середня вартість одного LED- світильника грн. Розрахунок 1750,00 0,00 1750,00

Середньорічна вартість виготовлення ПКД грн. Розрахунок 0.00 50000.00 50000,00
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Середні витрати на санітарне прибирання 1 тис.кв.м грн. Програма 8563.00 0,00 8563,00

Середьорічні витрати грн. Програма 2500001,00 0,00 2500001,00
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

в і де. Розрахунок 100.00 0,00 100,00

' Динаміка видатків з утримання гідротехнічної споруди порівняно 
з попереднім роком.

в і де. 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 біостерилізації тварин 
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

Питома вага кількості LED світильників до загальної потреби відс. Розрахунок 100,00 0.00 100,00

Динаміка виготовлення ПКД до попереднього року відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
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 руху автотранспорту 
та пішоходів порівняно з попереднім роком.

відс. Програма 100,00 0,00 100,00

Питома вага площі,благоустрій яких планується здійснити відс. Програма 100,00 0,00 100,00
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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

'- в і д ^ х , 
і' .' -\*г-Л Л С І' J ‘- і.....

Розрахунок 0.00 0.00 0.00

В.«.Заступника начальника управління ж игл о во- ком у н ад ііііїщ у 'іо  
СМ Р

ПОГОДЖЕНО:
\% Л > 'чч 2b%V.v- ч?»/’’ 

Фінан :ове управління ви інавчого комітет} ^міланської м іс ь к о ^ ^ и ^ ^ ^ - "  4 $ / '

Начальник фінансового управління

17.03.2020 р. 

м.п.

Євген ХРИПТУЛОВ
( ін іц іа ли / ін іц іа л , прпвищ е)

І алина СВАТКО
( ін іц іа л и /ін іц іа л ,  п р іч в и и іе)



ЗАТВЕРДЖЕНО
у 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 бюджет)' )

0 4 . 0 3 .2 0 2 0  р .  №  1 7 - П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

( 1200000) Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради 73697
і код Програмної класифікації видатків га 

кредиту вання місцевого бюджету)

( 1210000)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління ЖКГ ВК СМР

і к о д  за  С Д Р П О У )

25673697

J .

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

( 1217310)

(найменування відповідального виконавця)

7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(код за ЄДРПОУ)

23205100000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 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 -915000 гривень . у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  915000 
гривень.

5. 1 Іідстави 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.
№ 1 14-47/л/П 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/У11

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

'іліпі'ирння їяуппііі цю по поїнііткл тешітопії міста Сміла, спиняння розвитку громадського суспільства



8. Завдання бюджетної програми (
№
з/п

Завдання

1 Придбання та встановлення дитячих майданчиків
2 Капітальний ремонт житлового фонду
3 Пидбання та встановлення майданчиків роздільного збирання сміття

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 -і 5

1 Придбання та ■становлення дитячих майданчиків 0 210 000 2!0 000
-> Капітальний р«■мі нт житлового фонду 0 480 000 480 000

Придбання та ; г.іновлення майданчиків роздільного збі>р пня сміття 0 225 000 225 000
Усього 0 915 000 915 000

] 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 "Реалізація заходів щодо розвитку території міста на 2020 рік" 0 915 000 915 000
Усього 0 915 000 915 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 7

1 затрат
Обсяз фінансування грн. кошторис 0,00 210000.00 210000.00
Обсяг фінансування на капітальний ремонт покрівлі ф Н . кошторис 0,00 440000.00 440000.00
Осяг фінансування на капітальний ремонт по встановленню 
віконних блоків

грн. кошторис 0,00 40000.00 40000.00

Обсяг фінансування ф Н . кошторис 0.00 225000,00 225000,00
2 продукту

кількість дитячих майданчиків, яких планується придбати та 
встановити

од. титульний список 0.00 3.00 3,00

— тм т\/п и и м й  ГППСОК 0.00 8.00 8.00



* і / 3 4 1 5 6 7

капітальний ремонт по встановленню віконних блоків '
Кількість запланованих майданчиків роздільного збирання сміття од. титульний список 0,00 9,00 9,00

3 ефективності
середня вартість одного дитячого майданчика грн. розрахунок 0,00 70000.00 70000,00
Середня вартість капітального ремонту покрівлі одного 
багатоповерхового будинку

фН. розрахунок 0,00 55000.00 55000,00

Середня вартість капітального ремонту по встановленню 
віконних блоків одного об'єкту

грн. розрахунок 0,00 40000.00 40000,00

Середня вартість придбання та встановлення одного майданчика 
роздільного збирання сміття

грн. розрахунок 0.00 25000.00 25000,00

-4 якості
питома вага придбаних та встановлених дитячих майданчиків в іде. 0.00 І00.0О 100.00
Рівень готовності до виконання капітального ремонту покрівлі 
багатоповерхових 6\ . инків

відс. 0.00 100.00 100,00

Рівень готовності до виконання капітального ремонту по 
зстановленню віконних блоків

відс. 0.00 ; оо.оо 100,00

Рівень готовності до придбання та встановлення майданчикіь 
роздільного збирання сміття

відс. 0.00 100 00 100.00

В.о. заступника начальника управління

ПОГОДЖЕНО
Ф інавсовеуправлння виконавчого комітету Смілянської м ької ради 

Н ^ а ^ Й и ^ ф ед ^ н со їо г о  управління / / $  *
Оь 0

ЧІМ* >1 \  2  ^
т т к  о § )

* //

Євген Хриптулов
( ін іц іа л іі/ ін іц іал . п р із в и щ е )

Галина Сватко
( ін іц іа л и /ін іц іа л .  п р ізв и щ е)(п ід п и с )



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

04.03.2020 p. № 17-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

коштів місцевого бюджету )

( 1200000 ) Управління житлово-кс мунального господарства виконавчого комітет}' Смілянської міської ради 25673697
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

( 1210000 )

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління ЖКГ ВК СМР

(код за ЄДРПОУ)

25673697
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(1217370)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 23205100000 
_____________ територій

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

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредиту вання бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -434500 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  434500 
г ривень. <^7^^ 
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 24.12.2019р. № 114-47/УІІ Про затвердження бюджетної програми "Реалізація заходів щодо 
розвитку території міста на 2020 р ік " , рішення сесії Смілянської міської ради від 03.03.2020 № 120-1 В/У 11

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

№
з/п

Ціль державної політики

Організація реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій



7. Мета бюджетної програми (

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

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Придбання парклет "ІЛ'е7опе" на центральній площі (лавка-міні-парк)

2 Забезпечення проведення капітального ремонт)' каналізаційного колектору

з Забезпечення придбання об'єктів! елементів об'єктів) благоустрою (лавки на бульвар Бобринського)
4 Виготовлення проектно -кошторисної документації на реконструкцію та облаштування дитячого майданчика із зоною відпочинку для дітей з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

уо
ц/л Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
1 Придбання парклет "Ьііїегопе" на центральній площі (лавка-міні-парк) 0 84 500 84 500
5 Капітальний ремонт покрівлі 0 350 000 350 000

Усього 0 434 500 434 500

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 -і 5
1 Реалізація заходів щодо розвитку території міста на 2020 рік 0 434 500 434 500

Усього 0 434 500 434 500

11. Результативні показники бюджетної програми

1 -Р 
-5

і 
• 

го 
і 

„і

Показники Одиниця виміру Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг фінансування грн. кошторис 0.00 84500,00 84500.00
Обсяг фінансування грн. кошторис 0,00 350000,00 350000.00

1 продукту



1 2 ( 3 ( 5 6 7

3 ефективності
Середня вартість придбання парклет ”ЬІІе2опе" грн. розрахунок 0,00 84500,00 84500.00
Середня вартість виконання капітального ремонту покрівлі на 1 
об’єкті грн. розрахунок 0,00 175000,00 175000,00

4 якості
Рівень виконання завдання відс. 0,00 100,00 100.00

-- Питома вага виконання капітального ремонту покрівлі відс. 0,00 100,00 100,00

В.о. заступника начальника управління

ПОГОДЖЕНО:
Фінансова чправління виконавчого комітету Смілянської міської ради 

,Нададьни^*|'іГй]^рвого управлі^н|[>'г,чС’0 к°*>/.

і 'Ж тІ Ж ґ  і & В р

з  « л ц  ̂ % д  Л  *//
■ -  *

Євген Хриптулов
(і ні ц іал і і/і ні ці ал, прізвищ е)

Галина Сватко
( ін іц іали /і ні ц іал прізвище»



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 )

0 4 .0 3 .2 0 2 0  р. №  17-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

о

(1200000) Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради 2 5 6 7 3 6 9 7

(код Програмної класифікації видатків 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

( 1210000) Управління ЖКГ ВК СМР

( код за ЄДРПОУ )

25673697
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету')

( 1217461 )

(найменування відповідального виконавця)

7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

дорожньої

(код за ЄДРПОУ)

23205100000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків і 

кредитування місцевого бюджету ) кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4 . Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14169000 гривень , у тому числі загального фонду -  484000 гривень та спеціального фонду 
1 3685000 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 21.12.2019р.Про затвердження програми з утримання та ремонту автомобільних доріг м.Сміла 
на 2020 рік; рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019р. № 1 14-27/УІІ 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/УІ1

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 3 4 5

1 Забез ’ нч проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури 4 84  000 0 4 8 4  000

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури 0 13 585  000 13 585 000

3 Придбання та встановлення "лежачих поліцейських" 0 100 000 100 000

Усього 484 000 13 685 000 14 169 000

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 199 000 1 429 091 1 628 091
2 Програма з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2020 рік 285 000 12 255 909 12 540 909

Усього 484 000 13 685 000 14 169 000

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 за тр ат

Обсяг фінансування на проведення поточного ремонту грн. кошторис 384000.00 0,00 384000.00
Обсяг фінансування на виготовлення кошторисної документації 
на поточний середній ремонт вулично-дорожньої мережі

фН. програма 0.00 0.00 0.00

Обсяг фінансування на проведення профілювання грн. кошторис 100000.00 0.00 100000,00
Обсяг фінансування на проведення капітального ремонту фН. кошторис 0.00 13435000.00 13435000,00
Обсяг фінансування на проведення реконструкції дорожнього 
покриття

грн. кошторис 0.00 150000.00 150000.00



1
2 (ґ

3 4 6 7

Обсяг фінансування на придбання та встановлення "лежа-,»їх 
поліцейських"

грн.
((

кошторис 0,00 100000,00 100000.00

2 продукту
кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт кв. м. рішення 2,00 0,00 2.00
Кількість кошторисної документації на поточний середній ремонт 
вулично-дорожньої мережі, що необхідно виготовити

од. ПКД 0,00 0,00 0,00

Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести 
профілювання

км. рішення 40,00 0,00 40,00

Кількість вулиць на яких планується провести капітальний 
ремонт

кв. м. рішення 0.00 13.00 13.00

Кількість вулиць на яких планується провести реконструкцію кв. м. титульний список 0,00 2.00 2.00
кількість "лежачих поліцейських", яких плануєтьмя придбати та 
встановити

од. розрахунок 0,00 1428,00 1428.00

3 ефективності і

1 середня вартість поточного дрібного ремонту вулично-дорожньої 
мережі

грн. розрахунок 192000,00 0.00 192000.00

середня вартість виготовлення 1 комплекту ПКД для проведення 
поточного середнього ремонту вулично-дорожньої мережі

грн. розрахунок 0.00 0,00 0.00

середня вартість 1 км. профілювання вулично-дорожньої мережі грн. розрахунок 2500,00 0,00 2500,00
середня вартість капітального ремонту вулично-дорожньої 
мережі грн. розрахунок 0,00 1033461,00 1033461.00

середня вартість реконструкції вулично-дорожньої мережі грн. розрахунок 0,00 75000,00 75000,00
середня вартість 1 "лежачого поліцейського" грн. розрахунок 0,00 70,00 70.00

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

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

питома вага виготовлення кошторисної документації на поточний 
середній ремонт вулично-дорожньої мережі відс. розрахунок 0.00 0.00 0,00

питома вага проведеного профілювання вулично-дорожньої 
мережі до запланованого

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

питома вага проведеного капітального ремонту вулично- 
дорожньої мережі до запланованого

відс. розрахунок 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 встановлення "лежачих поліцейських" 
до запланованих

відс. 0,00 100,00 100,00



В.о. заступника начальника управління (



Євген Хриптулов
( ін іц іа л іі/ ін іц іа л . п р ізв и щ е )

Галина Сватко
( ін іц іа л и /ін іц іа л , п р ізви щ е)



ЗАТВЕРДЖЕНО
І 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 бюджет)' )

0 4 .0 3 .2 0 2 0  р. №  17-П

Паспорт
бюджетної прої рами місцевого бюджет)’ на 2020 рік

( 1200001; ) Управління житлово-комунального ! осподарства виконавчого комітету Смілянської міської ради
і код . Ірограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджет)')

(1210000)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого оюджету )

Управління ЖКГ ВК СМР

2 5 6 7 3 6 9 7

( код за ЄДРПОУ)

25673697
(код Програмної класифікації видатків і 

кредитування місцевого бюджету)

J . (1217670) 7670

(найменування відповідального виконавця)

0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

( код за ЄДРПОУ)

23205100000

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

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджет)')

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —1830000 гривень . у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  1830000 
гривень . 

.‘і. П ідстави 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 30.03.2017р. №41-30/VIl рішення сесії Смілянської міської ради від 2 1.12.2019р. № 114-28/V11 
Про затвердження Статуту та Програми збільшення статутного капіталу Смілянського комунального підприємства "Комунальник" на 2020 рік , рішення сесії смілянської міської ради від
03.03.2020 року №120-18/V11, рішення сесії Смілянської міської ради від 03.03.2020р. №120-8/У1І Про затвердження Статуту Смілянського комунального підприємства "Комунальник" 
на 2020 рік

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Збільшення стату тного капіталу підприємств комунальної форми власності



7. Мета бюджетної програми ( (

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства відповідно до його статутної діяльності щодо надання мешканцям міста належних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Поповнення статутного капіталу КП "ВодГео" в 2019 році обіговими коштами для виконання статутної діяльності

2 Поповнення статутного капіталу СКГ1 "Смілатеплоенерго" в 2019 ропі обіговими коштами дня виконання статутної діяльності
з Придбання основних засобів
4 Збільшення статутного капіталу Смілянського комунального підприємства "Комунальник" на 2020 рік

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

і -
і Напрями використання бюджетних кой] і іб

V  л
Спеціальний фонд Усього

1 2 з 4 5

4 | Збільшення статутного капіталу Смілянського комунального підприємства "Комунальник" на 2020 рік 0 1 830 000 1 830 000
Усього 0 І 830 000 1 830 000

] 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

І Програма збільшення статутного капіталу СКП "Комунальник" на 2020 рік 0 1 830 000 1 830 000
Усього 0 І 830 000 1 830 000

] І . 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 грн. кошторис 0,00 1830000.00 1830000,00

2 продукту
Кількість комунальних підприємств, що потребують поповнення 
статутного капіталу

од. програма 0.00 1.00 1,00

3 ефективності
середня витрати на поповнення статутного капіталу одногго пін. розрахунок 0.00 1830000.00 1830000.00



/

кількість комунальних підприємств, яким надано попову .н я  

статутного капіталу до запланованого________________________
відс. 0,00 100,00 100.00

В.о. заступника начальннка управління

П(

Євген Хриптулов
( ін іц іа л іі/ ін іц іал , п р із в п щ е )

Виконавчого комітету Сишянєької міської ради 

1НІ правління Галина Сватко
(ініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

26 серпня 2014 року № 336 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Накат / розпорядчий документ

Управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету 
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

0 4 .0 3 .2 0 2 0  р .№  17-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

2 .

3.

(1200000) Управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради 2 5 6 7 3 6 9 7

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

( 1210000)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

У Ж К Г  В К  С М Р

(код за ЄДРПОУ)

2 5 6 7 3 6 9 7

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(1210160)

(найменування відповідального виконавця)

0 1 6 0 0111
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 (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 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 -4194233 гривень , у тому числі загального фонду -  4194233 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 прог рамно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" (із змінами), рішення сесії Смілянської міської ради від 03.03.2020 р. № 120-18/УІІ

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

№
з/п Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

R V n m t i L f i i T D n  і  \ /  п п и  d  n i u u a  \ /  О  І П  ГТ Г» Q 1 ГТ U  І Й  Г / Ь р п І



>. -ісШДаННуі ОЮДЖСГНОІ П рО і рсІїМИ

№
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

). Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 4 5

1 Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства 4 135 643 0 4 135 643
2 Заходи інформатизації 58 590 0 58  5 9 0

Усього 4 194 233 0 4 194 233

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

№
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 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 ,0 0 19 ,50

кількість комп’ютерної техніки од. інвентаризаційні 2 7 ,0 0 0 ,0 0 2 7 ,0 0

2 (І родукту

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

2 3 7 3 ,0 0 0 ,0 0 2 3 7 3 ,0 0

кількість прийнятих нормативно-правових актів шт. Реєстр нормативно- 
правових документів

1 60 ,00 0 ,0 0 1 60 ,00

кількість отриманих послуг од. акт виконаних робіт 8 4 ,0 0 0 ,0 0 8 4 ,0 0

3 ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

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



,..... і ~ ......... .. 7 ............ ;
.. . . . . .  ^ ! -

6 7

витрати на утримання однієї штатної одиниці гис.грн. Розрахункові показник™ 215089,00 0,00 215089,00

виграти на огЗслуговування грн. акг виконаних робіт 2170,00 0,00 21 70,00

4 якості
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх 
загальній кількості

відерна Розрахункові показники
Лл'чЧ

100,00 0,00 100,00

відсоток вчасно отриманих послуг 0 розрахунок 100,00 0,00 100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управлп 

Начальник фінансового управління

..............  С /

\^#і у
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Павло СМОЛИКОВ
( ін іц іа л и /ін іц іа л , п р із в и щ е )

Галина СВАТКО
(ін іц іа л и /ін іц іа л , п р із в и щ е )



С >
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 оюджету

19 .0 3 .2 0 2 0  р. №  І 7-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 202(1 рік

( І 200000 ) У  г заьління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та 

кредиту вання місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету' )

( 1210000) Управління ЖКГ ВК СМР

25(373697
(код за СДРПОУ)

25673697
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

( 1218861 ) 8861

(найменування відповідального виконавця)

0490 Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання

(код за ЄДРП ОУ)

23205100000

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

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредиту вання бюджету)

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

(код оюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3090461 гривень , у тому числі загального фонду -  3090461 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.
Ч? 115-1/УІІ "Про міський бюджет на 2020 рік". Рішення сесії Смілянської міської ради від 31.01.2020 р № 116-23/УІ1 "Про затвердження "Програми фінансової підтримки КП "ВодГео" 
лляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік ", Рішення сесії Смілянської міської ради від 31.01.2020 р № 116-24/УІІ "Про затвердження 
'Програми фінансової підтримки КП "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік ", Рішення сесії Смілянської міської 
зади від 31.01.2020 р № 116-25/У11, Рішення сесії Смілянської міської ради від 03.03.2020 р №120-14/У11 "Про затвердження "Програми фінансової підтримки комунального 
тідприємства "ВодГео" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік ", Рішення сесії Смілянської міської ради від 03.03.2020 р № 120-18/УІІ

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення підтримки стабільної роботи комунальних підприємств



7. Мета бюджетної програми ( (Ґ
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
9 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 3 4 5
1 Фінансова підтримка КП "ВодГео" шляхом надання поворої ної фінансової допомоги на безоплатній основі 2 056 000 0 2 056 000
т Фінансова підтримка КП "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на 

безоплатній основі 1 034 461 0 1 034 461

Усього 3 090 461 0 3 090 461

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 з 4 5

1 Програма фінансової підтримки КП "ВодГео"шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній 
основі на 2020 рік 2 056 000 0 2 056 000

2 Програма фінансової підтримки КП "Смілакомунтеплоенерго"шляхом надання поворотної фінансової допомоги 
на безоплатній основі на 2020 рік 1 034 461 0 1 034 4Ы

Усього 3 090 461 0 3 090 461

1 І. 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 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



1 2 /  , 3 4 і 5 6 7
3 еф ективності ^  •

Середня сума фінансової підтримки одного підприємства грн. розрахунок 2056000,00 0,00 2056000,00
середня сума підтримки одного підприємства грн. розрахунок 1034461,00 0,00 1034461,00

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 0.00 100.00
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Євген Хриптулов
і ініціали ініціал, прізвище)

Галина Сватко
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


