
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВ ЕР Д Ж Е Н О :
Наказ__________________________________________
Департаменту житлового господарства 
Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ 
Департаменту фінансів 
Вінницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від " Ю "  л ю т о а о  2017р. № 4 - р / з _______

ПАСПОРТ
бю джет ної програми м ісцевого бюджет у на 2017 р ік

4000000_______  Департамент житлового господарства Вінницької міської ради_____________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

4010000_______  Департамент житлового господарства Вінницької міської ради_____________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

4016010_______  0610_________  Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства_________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 705,980 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 705,980 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень 

Підстави для виконання бюджетної програми:

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України 
Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".
Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016 № 509 "Про міський бюджет на 2017 рік".
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017 рр., затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011 № 523, зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» 
зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій



7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: 
І№  з/п [КПКВК [КФ КВК ~ ~  ... ........ .......... Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань _______________   ̂ _______  (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФ КВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1
4016010 0610

Фінансування робіт по аварійному обслуговуванню внутрішньобудинкових мереж 
житлового фонду

1414,750 1414,750

2
4016010 0610

Влаштування аншлагів на житлових будинках, які знаходяться на обслуговуванні в житлово- 
експлуатаційних підприємствах та ОСББ міста

291,230 291,230

Усього 1705,980 1705,980

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)
Назва

регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональні цільові програми - всього 1705,980 1705,980
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012- 4016010 1705,980 1705,980

Усього 1705,980 1705,980

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п КПКВК Показники
Одиниц 
я виміру

Джерело інф ормації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 4016010 Влаштування аншлагів на житлових будинках, які знаходяться на обслуговуванні в житлово-експлуатаційних підприємствах та ОСББ міста

1 Показники затрат

1 4016010
загальна кількість аншлагів на житлових будинках шт.

звіт житлово-експлуатаціиних 
підприємств міста та відділу ОСББ

2312,000

2 4016010
кількість аншлагів на житлових будинках, які потребують заміни шт.

звіт житлово-експлуатаціиних 
підприємств міста та відділу ОСББ

940,000

2 Показники продукту

1 4016010
кількість аншлагів на житлових будинках, які планується замінити шт.

звіт житлово-експлуатаціиних 
підприємств міста та відділу ОСББ

940,000

3 Показники ефективності
1 |4016010 |Середня вартість заміни одного аншлага | грн. |Розрахунок і 310,000

4 Показники якості

1
4016010

Співвідношення кількості аншлагів, які планується замінити до кількості аншлагів, які необхідно замінити % Розрахунок 100,000

2 4016010 Динаміка середньої вартості заміни одного аншлага порівняно з попереднім роком % Розрахунок 198,700
2 4016010 Фінансування робіт по аварійному обслуговуванню внутрішньобудинкових мереж житлового фонду

1 Показники затрат

1 4016010
Сума коштів предбачених на аварійне обслуговування внутрішньобудинкових мереж тис. грн.

розрахунок надании підприємством 
виконавцем послуг

1414,750

2 Показники продукту

1

4016010

Загальна площа будинків, на яких планується аварійне обслуговування тис. кв. м

Довідка по житловму фонду, якии 
знаходиться на обслуговуванні 
житлово-експлуатаційних підприємств 
мі

4593,180

3 Показники ефективності
1 |4016010 |Середня вартість обслуговування 1 м2 загальної площі будинків | грн. (Розрахунок | 0,310



4 Показники якості

1 4016010
Динаміка середньої вартості обслуговування 1 м2 загальної площі будинків порівняно з попереднім 
роком

% Розрахунок 163,200

2 4016010 Співвідношення кількості виконаних заявок до кількості заявок які надходять на адресу організації % Розрахунок 100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код
Найменування джерел

КПКВК

Касові видатки станЬ 
1 січня звітного пер

м на 

РДУ
План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансуваннянадходжень загальний
Фонд

спеціальний, 

. ;___
Разом

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

Разом
загальний спеціальний

Фонд
Разом

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

В. о. директора департаменту 
житлового господарства 
міської ради

ПОГОДЖ ЕНО :

Директор департаменту фінансів 
міської ради

Р.С. Фурман
(ініціали та прізвище)

Я .Д  Луценко
(підпис) (ініціали та прізвище)


