
Смілянська міська рада Черкаської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

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

тел.: 4-44-93, 4-32-29 ______

Н А К А З

„ 23 „ 10 2019р № 118-П м. Сміла

Про затвердження уточнених паспортів 
бюджетних програм на 2019рік

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 2017рік» від 21.12.2016 №1801-УІІІ, наказу Міністерства 
Фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 
Смілянської міської ради від 22.12.2018 №87-40/УІІ, рішення Смілянської міської 
ради від 28.03.2019 №-40/УІІ, рішення Смілянської міської ради від 17.04.2019 
№95-5/УІІ, рішення виконавчого комітету від 24.04.2019 №149, рішення сесії 
Смілянської міської ради від 15.05.2019 №98-2/УІІ, рішення сесії Смілянської 
міської ради від 17.05.2019 №99-3/УІІ, рішення сесії Смілянської міської ради від
30.05.2019 №100-3/УІІ, рішення сесії Смілянської міської ради від 04.06.2019 
№101-3/У1І, рішення сесії Смілянської міської ради від 25.06.2019 №102-28/У11, 
рішення сесії Смілянської міської ради від 11.07.2019 №103-5/УІІ, рішення сесії 
Смілянської міської ради від 25.07.2019 №104-2/УІІ, рішення сесії Смілянської 
міської ради від 06.08.2019 №105-1/УІІ, рішення виконавчого комітету 
Смілянської міської ради від 08.08.2019 №325, рішення виконавчого комітету 
Смілянської міської ради від 29.08.2019 №361, рішення сесії Смілянської міської 
ради від 03.09.2019 №106-4/УІІ, рішення сесії Смілянської міської ради від
01.10.2019 №107-3/УІ1, рішення сесії Смілянської міської ради від 18.10.2019 
№109-3/УІІ

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити уточнені паспорти бю дж етних програм станом на 

18.10.2019 рік по К Т П К В К  :

1216030 -  «Організація благоустрою  населених пунктів»;

1218861 -  «Надання позичок»;

1216012- « Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енепгії»:



1217461-«У тр и м ан н я  та розвиток автомобільних доріг та дорож ньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету».

В.о. начальника управління Є .О. А враменконачальника управління

N



ЧАТВЕІ’Д Ж Е ІК  
Наказ Міністерства фінансів Україні 

2(> серпня 2(114 року № Х.'і 
у редакції наказу Міністерства фінансів України від 2‘) грудня 2011

року № 12(>‘>

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджет} )

______виконавчого комітету Смілянської міської ради

23.10.2019 N 118-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _20І9_ рік

12
(код)

121

12 16 0 12 0620

______ Управління житлово-комунального господарства ВК  СМР______
(найменування головного розпорядника)

______ Управління житлово-комунального господарства ВК  СМР______
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання 
теплової ̂ енергії

(код) (К Ф К В К ) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 870 760 гривень, у тому числі загального фонду - 7 870 760 
гривень та спеціального фонду - гривень.

V
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових 
форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", 
рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018р. №87-40/VII "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення сесії 
Смілянської міської ради від 18.10.2019р. №109-1 /VII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 
підприємства "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання безповоротної фінансової допомоги на 2019 рік", рішення сесії 
Смілянської міської ради від 18.10.2019р. №!09-3/VlI

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

N з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення стабільної роботи КП "Смілакомунтеплоенерго" відповідно до його функціональних
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1. Виконання зобов'язаннь з погашення заборгованості перед ПАТ "Черкасигаз" яка виникла за балансування обсягів 
природного газу

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Виконання
зобов'язаннь з 

погашення 
заборгованості перед 
ПАТ "Черкасигаз" яка 

виникла за 
балансування обсягів 

природного газу

7 870 760 7 870 760



Усього 7 870 760 7 870 760

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

N з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечення 
діяльності 3 
виробництва, 
транспортування, 
постачання теплової 
енергії

7 870 760 7 870 760

Усього 7 870 760 7 870 760

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

затрат

Кількість підприємств, 
що потребують 

підтримки
Од Програма

продукту

Кількість підприємств, 
яким планується 
надання підтримки

Од Програма

ефективності

середня сума підтримки 
одного підприємства грн Програма 7 870 760 7 870 7<

якості

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

% 100 100

у начальника управління

і ДОГОДЖЕНО: І 5  
£ Цазва місцевого фіькін$]

Керівник місцевою фін
О .,  " ......... . •\%СТуЦНЦК керівника Г"

го органу , 
сового органу / 

цевого фінансового

Є.О. Авраменко

Г.Я. Сватко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № Х.'(> 
у редакції накочу Міністерства фінансів України від 2‘> ірудня 2 "is

року № 12<"0

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ виконавчого комітету Смілянської міської ради

23.10.2019 N 118-П__

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

12

121

1217461 0456

_________ Управління житлово-комунального господарства ВК СМР________
і найменування головного розпорядника)

_________ Управління житлово-комунального господарства ВК СМР________
(найменування відповідального виконавця)

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

(найменування бюджетної програми)

З 337 781Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 237 781 гривень, у тому числі загального фонду - 
гривень та спеціального фонду - 5 900 000 гривень. /

\Х/ ^
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових 
форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", 
рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018р. №87-40/УІІ "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення сесії 
Смілянської міської ради від 22.12.2018р. №87-2/УІІ "Про затвердження Програми з утримання об'єктів благоустрою в 
м.Сміла СКП "Комунальник" на 2019 рік, рішення сесії Смілянської міської ради від 05.03.2019р. №92-97/\/П, рішення сесії 
Смілянської міської ради від 28.03.2019р. №94-5Л/І1, рішення сесії Смілянської міської ради від 15.05.2019р. №98-2/УП, 
рішення сесії Смілянської міської ради від 30.05.2019р. №100-ЗЛ/ІІ, рішення сесії Смілянської міської ради від 25.06.2019р. 
№І02-28/УІІ, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 29.08.2019р. №361, рішення сесії Смілянської 
міської ради від 03.09.2019р. №106-4/УІІ, рішення сесії Смілянської міської ради від 18,10.2019р. №109-3/УІ1

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

N з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми Покрашення стану та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 
8 Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечення 
проведення поточного 

ремонту об'єктів 
транспортної 

інфраструктури

3 337 781 3 337 781



2.

Забезпечення 
проведення 

капітального ремонту 
об'єктів транспортної 

інфраструктури

5 900 000 5 900 000

Усього 3 337 781 5 900 000 9 237 781

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

N з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма з утримання 
та ремонту 
автомобільних доріг 
м.Сміла

3 228 281 5 900 000 9 128 281

2.

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

109 500 109 500

Усього 3 337 781 5 900 000 9 237 781

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

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

1 затрат
Обсяг фінансування на 
проведення поточного 

ремонту
фН кошторис 2 946 075 2 946 075

Обсяг фінансування на 
виготовлення 
кошторисної 

документації на 
поточний середній 
ремонт вулично- 
дорожньої мережі

грн програма 282 206 282 206

Обсяг фінансування на 
проведення 

профілювання
грн кошторис 109 500 109 500

2 продукту
Плоша вулично- 
дорожньої мережі на 
якій планується 
провести поточний 
ремонт

кв.м. ПКД 4 201 4 201

Кількість кошторисної 
документації на 
поточний середній 
ремонт вулично- 
дорожньої мережі, що 
необхідно виготовити

компл ПКД 2 2

Плоша вулично-



3 ефективності
середня вартість Ікв.м. 
поточного ремонту 
вул и ч но-дорож н ьої 
мережі

грн розрахунок 701,26 701,26

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

грн розрахунок 141 103 141 103

середня вартість 1 км. 
профілювання вулично- 
дорожньої мережі

грн розрахунок 2 234,69 2 234,69

4 якості

питома вага 
проведеного поточного 
ремонту вулично- 
дорожньої мережі до 
запланованого

% 100 100

питома вага 
виготовлення 
кошторисної 
документації на 
поточний середній 
ремонт вулично- 
дорожньої мережі

% 100 100

питома вага 
проведеного 
профілювання вулично- 
дорожньої мережі до 
запланованого

% 100 100

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
1 затрат

Обсяг фінансування на 
проведення 

капітального ремонту
фН кошторис 5 900 000 5 900 000

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

кв м рішення 5077 5077

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

грн розрахунок 1 162 1 162

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

о.
с °  ^ о '\\

100 100

В.о. началы

ПОГОДЖЕНО:
Назва' місцевого фінансового о̂ ґрну 

/іШфЙник місцевого фінансовоеоіоргану /

Є.О. Авраменко



затверджено 
Наказ міністерства фінансів України 

26.08.2014 №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗА Т ВЕРД Ж ЕН О

Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітет)' 
Смілянської міської ради________________________________________________

23.10.2019 №  118-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської
---------------------------------------------------------------------------------- сади____________________________________________

2. 121

(найменування головною розпорядники)
Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської 

ради

3 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
кол (КФКВК) .................. джсгної програми)

4.

5.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 18 475 230 гривень, у тому числі загального фонду 18 455 230 - гривень та спеціального фонду 20 000 гривень.

О с / V / /

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція У  країни,Бюджетний кодекс України,Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання 
проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами)Закон Ураїни про Державний бюджет на 2019 
рік.Рішення сесії Смілянської міської ради від 22 12.2018 №  87-40/УІІ Про міський бюджет на 2019 рік.Рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018 №  87-3/УІ Про 
затвердження Програми утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП " ВодГео" на 2019 рікРішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018 №  87-2Л/І Про 
затвердження Програми з утримання об'єктів благоустрою в м.Сміла С К П " Комунальник" на 2019 рік.Рішення сесії Смілянської міської ради від 27.12.2018 №  88-4/УІ Про 
затвердження Програми благоустрою м.Сміла на 2019 рік.Рішення сесії Смілянської міської ради від 05.03.2019 №92-97/УІІ.Рішення сесії Смілянської міської ради від 28.03.2019 №  
94-5/УП.Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 24.04.2019 №  149.Рішення сесії Смілянської міської ради від 30.05.2019 №  І00-3/УІ1.Рішення сесії 
Смілянської міської ради від 04.06 2019 №  ІОІ-З/УП .Рішення сесії Смілянської міської ради №  102-28Д/І1 від 25.06.2019 Рішення сесії Смілянської міської ради №  103-5/УІІ від 
11.07.2019.Рішення сесії Смілянської міської ради №  І04-2/УІ1 від 25 07 2019 Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради №  325 від 08.08.,2019,Рішення сесії 
Смілянської міської ради №  І06-4/\/11 від 03.09.2019 Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради №  361 від 29.08.2019.Рішення сесії Смілянської міської ради №  107- 
З/УП від 01.10,2019.Рішення сесії Смілянської міської ради №  109-3/УІІ від 18.10.2019.

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

N з/п Ціль державної політики

7
Мета бюджетної програми: Забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста та об'єктів благоустрою,очищення та озеленення територій,створення умов 
щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

8 Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1 Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд,гідротехнічні споруди.

2 Послуги з водопостачання міського фонтану

3 Поховання безрідних (захоронення невідомих,безрідних людей)

4 Забезпеченя функціонування мереж зовнішнього освітлення

5 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

6 Забезпечення облаштування та утримання окремої території(озеленення,видалення аварійних та сухостійких дерев)

7 Забезпечення утримання територій міста вналежному санітарному стані.

8 Забезпечення благоустрою кладовищ

9 Забезпечення утримання у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів.

10 Забезпечення проведення заходів з стерилізації безпритульних собак

»
Забезпечення заходів з поточного ремонту об'єктів благоустрою
Напрями використання бюджетних коштів: 
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6
1 Організація благоустрою населених пунктів 18 455 230 20 000 18 475 230

0
0

Усього 18 455 230 20 000 18 475 230

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програм 
(грн)

и:

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Програма благоустро м.Сміла на 2019 рік. 5 324 222 20 000,00 5 344 222

Програма з утримання об'єктів благоустрою 
СКП"Комунальник"на 2019р

12 290 458 0 12 290 458

Утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла 
КП"ВодГео" на 2019 рік

840 550 0 840 550

Усього 18 455 230 20 000,00 18 475 230



І І Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7

Завдання 1.Забезпечення утримання в належному етані штучних споруд,гідротехнічні споруди,послуги водопостачання 
міського фонтану

1 затрат

кількість гідротехнічних споруд.шо потребують утримання од.
Інвентаризаційна

відомість 1 0 1

Кількість об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в 
дощову каналізацію,що підлягають утрианню

од
Інвентаризаційна

відомість
8 0 8

2 продукту

кількість гідротехнічних споруд.шо планується утримання од Дефектний акт 1 0 1

Кільність заходів з очистки об'єктів .задіяних в прийомі 
поверхневого стоку в дощову каналізацію

од дефектний акт 8 0 8

3 ефективності
Середньорічні витрати на один об'єкт гідротехнічної 
споруди

грн Розрахунок 2861 0 2861

Середньорічні видатки на один захід з очистки 
об'екета,задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову 
каналізацію водостоку

грн Розрахунок 10625 0 10625

4 якості грн

Динаміка видатків на проведеня утримання гідротехнічних 
споруд в порівняні з попереднім роком % Розрахунок 100 0 100

Питома вага очищених об'єктів,задіяних в прийомі 
поверхневого стоку в дощову каналізацію, у загальній 
кількості об'єктів

% Розрахунок 100 0 100

Завданни2. Послуги водопостачання міського фонтану
1 затрати

Обсяг видатків грн Розрахунок 22500 0 22500

2 продукту
кількість м куб води для постачання міського фонтану, що 
планується м.куб

Рішення про міський 
бюджет

1420,4 0 1420,4

3 ефективності
Середня вартість одного м.куб.води грн Договір 15,84 0 15,84

4 якості

Обсяг освоєння КОШТІВ % Розрахунок 100 0 100

Завдання 3.Поховання безрідних (захоронения невідомих,безрідних людей)
1 затрат

Обсяг видатків грн
Рівшення про міський 

бюджет
30339 0 30339

2 продукту

Кількість похованих невідомих,безрідних людей чол Відповідно до актів 12 12

3 ефективності
Середня вартість поховання одного безрідного грн Калькуляція 2550 0 2550

4 якості

Відсоток освоєння коштів % Розрахунок 100 0 100

Завдання 4.3абезпечени функціонування мереж зовнішнього освітлення
1 затрат

Обсяг видатків на оплату електроенергії зовнішнього 
освітлення

грн
Рішення про міський 

бюджет
3 060 781 0 3 060 781

Обсяг видатків на розподіл(передачі) електричної енергії грн
Рішення про міський 

бюджет
939 219 0 939 219

Обсяг видатків на послугу з передачі електричної енергії 
оператору системи передачі ДП Н Е К  " Укренерго"

грн
Рішення про міський 

бюджет
311 000 0 311 000

Обсяг видатків нав утримання світлоточок грн
Рішення про міський 

бюджет
840 550 0 840 550

Обсяг видатків грн
Рішення виконавчого 

комітету
0 0

2 продукту

Кількість світлоточок які потебують обслуговування шт Програма 3697 0 3697

Кількість світлоточок, які охопленні утриманням шт
Інвентаризаційна

відомість
1129 1129

Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної 
роботи зовнішнього освітлення

кВ/год Договір 1391264,0 0 1391264,0



А
Обсяг розподілу (передачі) електричної енергії II кл. кВ/год Договір 1292308 0 1292308

/  '
Обсяг передачі електричної енергії оператору системи 
передачі ОПС. МВт/год Договір 787342 0 787342

3 ефективності

Середні витрати на утримання однієї світлоточки грн Розрахунок 795 0 795

Середня вартість 1 кВт/год електричної енергії грн договір 2,20 0 2,20

Середня вартість послуги з розподілу( передачі) 
електричної енергії 1 кВт/год

грн Договір 0,73 0 0,73

Середня вартість послуги з передачі електричної енергії 
МВт/год електричної енергії(ОПС) грн Договір 0,395 0 0,395

Середня вартість реконструкції грн Розрахунок 0 0

4 якості

Питома вага утримання світлоточок до загальної потреби % Розрахунок 100 0 100

Динаміка середніх видатків на забезпечення електричної 
енергії по рівняно з попереднім роком % Розрахунок 100 0 100

Питома вага кількості об'єктів, яким планується 
проведення реконструкції.до кількості ,шо необхідно 
проведення реконструкції.

% Розрахунок 0 0

Завдання 5.Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
1 затрат

Обсяг видатків на утримання світлофорних об'єктів грн Рішення про міський 
бюджет

558 000 0 558 000

Обсяг видатків на встановлення та утримання дорожніх 
знаків грн

Рішення про міський 
бюджет

126000 0 126000

Обсяг видатків на утримання дорожнього господарства - 
нанесення,дорожньої розмітки грн Рішення про міський 

бюджет
199860 0 199860

продукту

Кількість світлофорних об'єктів, які охоплені утриманням од Договір. Акти 
обстеження

5 0 5

Кількість дорожніх знаків,які планується утримувати в 
належному стані од акти обстеження 500 0 500

Площа дорожньої розмітки ,яку планується відновити кв.м розрахунок 1332,4 0 1332,4

3 ефективності

Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту 
за рік грн Розрахунок 111 600 0,00 111 600

Середня вартість утримання одного об'єкту дорожнього 
господарства грн Розрахунок 252 0 252

Середні вартість 1 кв м нанесеної дорожньої розмітки грн Розрахунок 150 0 150

4 якості

Динаміка середніх видатків на утримання світлофорних 
об'єктів (порівняно з попереднім роком) % Розрахунок 116,6 0 116,6

Питома вага кількості м2 нанесеної ромітки до загальної 
потреби % Розрахунок 100 0 100

Питома вага кількості знаків ,що утримується до загальної 
кількості % Розрахунок 20 0 20

Завдання б.Забеїнечення облаштування і а утриманії» окремої території(озеленення,видалення аварійних та сухостійних 
дспев)

1 затрат
Обсяг видатків на забезпечення облаштування та 
утримання зеленої зони грн

Рішення про міський 
бюджет

900 000 0 900 000

обсяг видатків на видалення аварійних дерев грн
Рішення про міський

92000 0 92000

2 продукту

Плоша що підлягає догляду га Розрахунок 34590 0 34590

Кількість дерев ,що планується видаленню од Акти обстеження 263 0 263
3 ефективності

Середня витрати на догляд 1 га території грн Розрахунок 26019 0 26019

Середні витрати на видалення ІмЗ грн Розрахунок 349 0 349

4 якості
Питома вага доглянутої площі до площі,що підлягає 
догляду % Розрахунок 100 0 100

Відсоток кількості дереві,шо планується видалить до 
потреби % Розрахунок 100 0 100



Завдання 7.Забезпечення утримання територій міста в належному санітарному стані.
1 затрат

Витрати на утримання території.яка підлягає санітарному 
прибиранню

грн Рішення про міський 
бюджет

6 821 640 0 6 821 640

Витрати на будівництво сміттєвого майданчика грн
Рішення про міський 

бюджет 0,00 20 000,00 20 000,00

2 продукту

Територія на якій планується санітарне прибирання м.кв розрахунок 857960 0 857 960

Кількість об'єектів.який планується придбання та монтаж од Рішення про міський 
бюджет 1 1

3 ефективності
Середні витрати на 1 м.кв санітарного прибирання грн розрахунок 7951 0 7951
Середні витрати придания та монтажу 1 об'єкту грн розрахунок 1 1

4 якості

Питома вага санітарного прибирання в загальній кількості % розрахунок 100 0 100

Питома вага кількості влаштованих майданчиків до 
потреби % Програма 1.5 1.5

Завдання 8.Забезпечення благоустрою кладовищ
1 затрат

Витрати на послуги з благоустрою кладовищ,що їх 
потребують грн Рішення про міський 

бюджет
776 000 0 776 000

2 продукту

Площа кладовищ,благоустрій яких планується здійснити га Розрахунок 19607 0 19 607

3 ефективності
Середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ грн Розрахунок 39577 0 39577

4 якості

Питома вага площі кладовищ,благоустрій яких планується 
здійснити у загальній площі % Розрахунок 100 0 100

Завдання 9.Забезпечення утримання у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху 
автотранспорту та пішоходів.

1 затрат

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

грн Рішення про міський 
бюджет 3 472 958 0 3 472 958

Поточний ремонт відбійної огорожі по вул.незалежності грн Рішення про міський 
бюджет

18000 0 18000

2 продукту

Обсяг видатків грн Рішення про міський 
бюджет 3 472 958 0 3 472 958

Обсяг видатків грн Рішення про міський 
бюджет

18 000 0 18 000

3 ефективності

Середня вартість грн
Рішення про міський 

бюджет
18 000 0 18 000

Середня вартість грн Рішення про міський 
бюджет

3 472 958 0 3 472 958

4 якості
Динаміка видатків на заходи по утриманню у безпечному 
стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення руху 
автотранспорту та пішоходів (порівняно з відповідним 
періодом минулого року)

% 100 0 100

Завдання 10 .Забезпечення проведення заходів з стерилізації безпритульних тварин
1 затрат

Обсяг витрат грн Рішення про МІСЬКИЙ
24 522 0 24 522

2 продукту
Кількістть безпритульних трварин яким планується 
провести стерилізацію гол розрахункові дані 42 0 42

3 ефективності

Середні вартість стерилізації однієї безпритульної тварини грн розрахункові дані 582,50 0 582,50

4 якості
Відсоток стерилізації тварин до запланованого % 100 0 100
Завдання 11 .Забезпечення заходів з поточного ремонту об'єктів благоустрою

1 затрат
Витрати на заходи з поточного ремонту дитячих 
майданчиків грн Рішення про міський 

бюджет 32 540 0 32 540

2 продукту
Кількість дитячих майданчиків які планується 
відремонтувати од розрахункові дані 5 0 5

3 ефективності

Середні витрати на поточний ремонт одного дитячого 
майданчика

гри розрахункові дані 6 508 0 6 508

4 якості

Динаміка видатків на проведеня поточного ремонту 
дитячих майданчиків в порівняні з попереднім роком % 100 0 100

-- Завдання 12 .Забезпечення заходів з іоридично-консультаійних послуг



^Динаміка видатків на проведеня поточного ремонту 
дитячих майданчиків в порівняні з попереднім роком

П О ГО Д Ж ЕН О  
Керівник місцевог

Дата погодження


