
СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З

„ 15 „ 01 2021р № 4-П м. Сміла

Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2021рік

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 2021рік» від 15.12.2020 №1082-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 23.12.2020 №6-36/УІІІ «Про бюджет Смілянської міської територіальної громади 
на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік по КТПКВК :
1210160 -  «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громад»;

1216015 -  «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації» .
1216030 -  «Організація благоустрою населених пунктів»;

1217461-«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

1217691- «Виконання заходів за рахунок цільових фондів утворених

Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, фондів

утворених Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами

м- - - - - - -  виконавчої влади».

Євгеній АВРАМЕНКО



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

15.01.2021 р. № 4-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

коштів місцевого бюджету)

1.

2.

3.

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

кредитування місцевого бюджету)

( 1210000)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

25673697
(код Програмної класифікації видатків та 

кредиту вання місцевого бюджету)

(1210160) 0160

(найменування відповідального виконавця) 

0111

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 23573000000 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

(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)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5350387 гривень , у тому числі загального фонду -  5350386 гривень та спеціального фонду -  1 
гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ (із змінами), Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від
15.12.2020 №1082-ІХ , Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства цифрової трансформації України "Про затвердження Методики 
визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 07.05.2020 №67 , рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 № б-Зб/'УПІ "Про бюджет Смілянської 
міської територіальної громади на 2021 рік".

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



7. Мета бюджетної програми 

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 Заходи з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів
гриве

№
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 5 312 386 1 5 312 38

2 Заходи інформатизації 38 000 0 38 00

Усього 5 350 386 1 5 350 38

10. Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної п р о г р а м и
гриве

№
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 19,5

кількість комп’ютерної техніки од. інвентаризаційні відомості 27,00 0,00 27,С

2 продукту

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

2450,00 0,00 2450,С

кількість прийнятих нормативно-правових актів шт.
ресстр ішрмативно-
правових документів

150,00 0,00 150,(

кількість отриманих послуг од. акт никоі»аних робіт 74,00 0,00 74,(

3 ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на с )го од. журнал рі-'сстраці )дної 129,00 0,00 129^



1
2 (

3 4 / 5
6 7  • »  І

працівника документації
кількість прийнятих нормативно-правових актів наодного 
працівника од. реєстр нормативно- 

правових документів 8,00 0,00 8,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок 274379,00 0,00 274379,00
витрати на обслуговування грн. акт виконаних робіт 1407,00 0,00 1407,00

4 якості
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх 
загальній кількості відс. розрахункові показники 100,00 0,00 100,00

відсоток вчасно отриманих послуг відс. розрахунок // 100,00 0,00 100,00

В.о. начальника управління

' * \\ТЬчН/Л\\\ \  <"> ё\<

авління ВК СМР

ового управління

Євгеній АВРАМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина Сватко
(ініціали/ініціал, 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

1.

2 .

3.

1200000

коштів місцевого бюджету)

15.01.2021 р. №4-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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)

1210000 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради 25673697
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 23573000000

(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 -26847730 гривень , у тому числі загального фонду -  26847730 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996(із змінами), Бюджетний кодекс України від 07.07.2010 №2456-УІ(зі змінами). Закон України "Про Державний бюджет Українина 2021 рік" від
15.12.2020 №1082-ІХ, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні" Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020№6-36/УІІІ "Про бюджет 
Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік. Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-9/УІІІ "Про затвердження Програми благоустрою м.Сміла на 2021 рік". 
Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-11/УПІ "Про затвердження Програми з утримання,поточного та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП "ВодГео" на.2021 
рік".Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-13/VIII "Про затвердження Програми з утриманнята ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2021 
рік".

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані територій 
міста та покращення його естетичного вигляду,створення оптимальних умов для праці,побуту та відпочинку мешканців та гостей міста.



7. Мета бюджетної програми 

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1
Забезпечення утримання в належному стані територій міста та об'єктів благоустрою(утримання пам'ятних та в'їздних знаків,тротуарів,мостів,встановлення та поновлення 
вказівників,дорожніх знаків,автобусних зупинок,утримання та поточний ремонт системи зливової каналізації,санітарна вирізка сухих,аварійних дерев та формування крон 
існуючих дерев.

2 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення з постачання електричної енергії
3 Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста

4
Забезпечення проведення комплексного благоустрою територій міста та сприятливе для життєдіяльності людини середовище(утримання в належному санітарному стані вулиць, 
тротуарів.мостів,утримання озеленених ділянок та газонів,утримання кладовищ,вивіз стихійних навалів сміття,приготування протиожеледної суміші,зимове утримання вулиць 
міста.

5 Забезпечення утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення.(утримання світлоточки,поточний, капітальний ремонтта реконструкція ліній вуличного освітлення міста, 
підвищення надійності функціонування міського зовнішього освітлення.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

[ 2 3 4 5
1 Забезпечення утримання в належному стані територій міста та об'єктів благоустрою. 1 450 743 0 1 450 743
2 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення 4 347 253 0 4 347 253
3 Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста. 25 204 0 25 204

4
Заходи щодо забезпечення комплексного благоустрою територій(прибирання проїзжої частини доріг, 
тротуарів,вивезення смітгя.ліквідація стихійних навалів.покіс трави та бур'янів,приготування 
протиожеледної суміші,зимове утримааня доріг„благоустрій кладовищ,)

18 073 810 0 18 073 810

5 Забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення 2 950 720 0 2 950 720
Усього 26 847 730 0 26 847 730

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

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

і 2 3 4 5
1 Програма благоустрою м.Сміла на 2021 рік 5 823 200 0 5 823 200
2 Програма з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2021 рік 18 073 810 0 18 073 810
3 Програма з утримання , поточного ремонту та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП" ВодГео" на 2021 рік. 2 950 720 0 2 950 720

Усього 26 847 730 0 26 847 730



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 заходів що потребуються до вивиконання грн. Розрахунок 13,00 0,00 13,00

Обсяг видатків грн. Рішення про міський 
бюджет 4347253,00 0,00 4347253,00

Обсяг видатків грн. Рішення про міський 
бюджет 25204,00 0,00 25204,00

Обсяг видатків на утримання та ремонт об'єктів благоустрою грн. Рішення про міський 
бюджет 18073810,00 0,00 18073810,00

Обсяг видатків грн. Рішення про міський 
бюджет 2950720,00 0,00 2950720,00

2 продукту
Кількість заходів що планується провести грн. Кошторис 13,00 0,00 13,00
Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи 
мереж зовнішнього освітлення кВт.год Розрахунок 1282375,00 0,00 1282375,00

Обсяг м.куб водопостачання для роботи міського фонтану куб.м. Акт наданих послуг, 
розрахунок 1149,00 0,00 1149,00

Кількість заходів ,які потребуються до виконання шт. Програма 5,00 0,00 5,00
Кількість світлоточок ,які охоплені утриманням шт. Інвентарна відомість 3697,00 0,00 3697,00

3 ефективності
Середня вартість витрат на проведення одного заходу грн. Кошторис 111596,00 0,00 111596,00
Середня вартість 1 кВтгод електричної енергії грн. Акт 3,39 0,00 3,39
Середня вартість 1 м.куб. для водопостачання міського фонтану грн. Розрахунок 21,94 0,00 21,94
Кількість заходів ,які заплановано до виконання шт. Програма 5,00 0,00 5,00
Середня вартість утримання однієї світлоточки за рік грн. Розрахунок 798,14 0,00 798,14

4 якості
Динаміка кількості проведених заходів до їх загальної потреби відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання 
електроенергії порівняно з попереднім періодом відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Темп зростання середніх витрат на водопостачання міського 
фонтану відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Динаміка видатків на виконання одного заходу в порівняні з 
попереднім роком

відс. Звіт 137,80 0,00 137,80

Темп зростання середніх витрат утримання однієї світлоточки відс. Звіт 118,90 0,00 118,90





Євгеній АВРАМЕНКО
(ініціалиУініціал, прізвище)

Г алина Сватко
(ініціаліі/ініціал, 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

1.

2.

3.

1200000

15.01.2021 р. № 4-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради

коштів місцевого бюджету)

25673697
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

1210000 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради 25673697
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 23573000000

(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 -200000 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  200000 
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 2021 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6- 
8/VIII "Про затвердження Програми "Реалізація заходів щодо розвитку території міста на 2021 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-36/VIII " Про міський 
бюджет на 2021 рік"

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

7. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей ліфтового господарства і утримання його в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов 
проживання мешканців.



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

0 200 000 200 000

Усього 0 200 000 200 000

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

1 Програма реалізації заходів щодо розвитку території міста на 2021 рік 0 200 000 200 000
Усього 0 200 000 200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 і
1 затрат

Обсяг фінансування на проведення експертного обстеження 
ліфтів у житлових будинках м.Сміла

грн. кошторис 0,00 200000,00 200000,00

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

од. титульний список 0,00 51,00 51,00

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

грн. розрахунок 0,00 3922,00 3922,00

4 якості
питома вага проведеного експертного обстеження ліфтів до 
запланованого

відс. 0,00 100.00 100,00



В.о. начальннка управління

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК СМР 

Начальник фінансового управління

" „ и б Н О г о  *-'Ч
01.2021 р.



Євгеній АВРАМЕНКО
(ініціаліі/ініціал, прізвище)

Галина Сватко
(ініціали/ініціал, 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

15.01.2021 р. № 4-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

коштів місцевого бюджету )

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

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

3. 1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 23573000000

(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 -5374800 гривень , у тому числі загального фонду -  135000 гривень та спеціального фонду -
5239800 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 2021 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6- 
10/УІІІ Про затвердження "Програми з утримання та ремонту автомобільних доріг м.Сміла на 2021 р ік", рішення сесії Смілянської міської ради від23.12.2020 №6-1 З/У III Про 
затвердження "Програми з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник" на 2021 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-36/УІІІ Про 
міський бюджет на 2021 рік

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг



Покращення стану та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

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 135 000 0 135 000
2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури 0 5 239 800 5 239 800

Усього 135 000 5 239 800 5 374 800

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 2021 рік 0 5 239 800 5 239 800
2 Програма з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник" на 2021 рік 135 000 0 135 000

Усього 135 000 5 239 800 5 374 800

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 профілювання грн. програма 135000,00 0,00 135000,00
Обсяг фінансування на проведення капітального ремонту грн. кошторис 0,00 5239800,00 5239800,00

2 продукту
Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести 
профілювання км. програма 54,00 0,00 54,00

Кількість вулиць на яких планується провести капітальний 
ремонт кв. м. ПКД,рішення сесії 0,00 7,00 7,00

3 ефективності



1 2 3 4 5 6 7
середня вартість 1км. профілювання вулично-дорожньої мережі грн. розрахунок 2500,00 0,00 2500.00
середня вартість капітального ремонту вулично-дорожньої 
мережі грн. розрахунок 0,00 748543,00 748543,00

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

В.о. начальника управління

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК СМР

• 'Х '

Начальник фінансового управління
^Х>£*зська

Євгеній АВРАМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина Сватко
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету')

( 1200000 )

15.01.2021 р. № 4-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради 25673697

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредиту вання місцевого бюджету')

( 1210000 )

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету’ )

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

25673697
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

( 1217691 ) 7691 0490 місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і 23573000000
фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади

3.

(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 - 1258000 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  1258000 
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 2021 рік» від
15.12.2020 №1082-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 23.12.2020 № б-Зб/УІ 11 "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Виконання заходів за рахунок цільових фондів



7. Мета бюджетної програми
Забезпечення утримання в належному санітарному стані території м.Сміла та об'єктів благоустрою, очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та 
охорона об'єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету 0 409 000 409 000
7 Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів благоустрою 0 849 000 849 000

Усього 0 1 258 000 1 258 000

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 благоустрою міста Сміла на 2021 рік 0 1 258 000 1 258 000

Усього 0 1 258 000 1 258 000

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 затрат

Обсяг витрат по перерахуванню належних платежів до бюджету грн. звіти 0,00 409000,00 409000,00
витрати на проведення ремонту зливної каналізації грн. розрахунок 0,00 300000,00 300000,00
витрати по нанесенню дорожньої розмітки грн. розрахунок 0,00 199000,00 199000,00
витрати на проведення поточного ремонту мостів грн. розрахунок 0,00 150000,00 150000,00
витрати на проведення поточного ремонту автобусних зупинок грн. розрахунок 0,00 200000,00 200000,00

2 продукту

Кількість перерахувань, що планується провести од. розрахунок 0,00 12,00 12,00
кількість об’єктів, які підлягають поточному ремонту ЗЛ| ої од. розрахунок 0.00 6,00 6,00
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площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується НсГ. ^ення 
дорожньої розмітки м.кв. розрахунок 0,00 292,00 292,00

кількість мостів, на яких планується проведення поточного 
ремонту од. розрахунок 0,00 5,00 5,00

кількість автобусних зупинок, по яких планується проведення 
поточного ремонту од. розрахунок 0,00 20,00 20,00

3 ефективності
Середньомісячні суми витрат перерахувань фН. розрахунок 0,00 34083,00 34083,00
середня вартість об’єктів, які підлягають поточному ремонту 
зливної каналізації грн. розрахунок 0,00 50000,00 50000,00

середня вартість площі вулично-дорожньої мережі, на якій 
планується нанесення дорожньої розмітки фН. розрахунок 0,00 682,00 682.00

середня вартість мостів, на яких планується проведення 
поточного ремонту фН. розрахунок 0,00 30000,00 30000,00

середня вартість автобусної зупинки, по яких планується 
проведення поточного ремонту грн. розрахунок 0,00 10000,00 10000,00

4 якості
Питома вага проведених перерахувань до запланованої кількості відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00
питома вага відремонтованих об’єктів зливної каналізації, які 
підлягають поточному ремонту, у загальній кількості до 
кількості, що заплановано

відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

питома вага 1 м2 вулично-дорожньої мережі, на якій планується 
нанесення дорожньої розмітки, у загальній кількості до кількості, 
що заплановано

відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

питома вага відремонтованих мостів, на яких планується 
проведення поточного ремонту, у загальній кількості до кількості, 
що заплановано

відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

питома вага відремонтованих автобусних зупинок, на яких 
планується проведення поточного ремонту, у загальній кількості 
до кількості, Що заплановано

відс. розрахунок// 0,00 100,00 100,00
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Євгеній АВРАМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Г алина Сватко
(ініціали/ініціал, прізвище)


