
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
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 ю  2017р. № А -р /9______
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Департамент житлового господарства Вінницької міської ради_________________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000__________  Департамент житлового господарства Вінницької міської ради_________________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016020 __________ 0610__________  Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства___________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 42 000 тис.гривень

5. 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 14.02.2011 р №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

6. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання 
мешканців міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 4016021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду
2 4016022 0610 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків



8. Обсяги ф інансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)
N° з/п кпквк КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 ” 2 “ .... " 3 ------ д .„у, ... 7 1
1 4016021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду 36000,000 36000,000
2 4016022 0610 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 6000,000 6000,000

Усього 42000,000 42000,000

9. Перелік регіональних ц ільових програм, які виконую ться у складі бюджетної програми: (тис.грн)
Назва

регіональної цільової програми та підпрограми
кпквк загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2
...3

і Ь
Регіональні цільові програми - всього 42000,000 42000,000
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017 4016020 42000,000 42000,000
Капітальний ремонт житлового фонду 4016021 36000,000 36000,000
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 4016022 6000,000 6000,000

Усього 42000,000 42000,000
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№  з/п кпквк П оказники
Одиниця

виміру
Д ж ерело інф орм ац ії Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 4016021 Проведення вибіркового капітального ремонту житлових будинків

1 Показники затрат

1
4016021

кількість багатоквартирних будинків ( без будинків в яких створено ОСББ), що потребують капітального 
ремонту

шт.
звіт про технічні характеристики 
житлових будинків та прибудинкових 
територій

569

2
4016021

загальна площа багатоквартирних будинків ( без будинків в яких створено ОСББ), які потребують 
капітального ремонту

тис. кв. м
звіт про технічні характеристики 
житлових будинків та прибудинкових 
територій

1831,410

2 Показники продукту

1
4016021

кількість багатоквартирних будинків в яких планується проведення капітального ремонту шт.
звіт про технічні характеристики 
житлових будинків та прибудинкових 
територій

339

2
4016021

загальна площа багатоквартирних будинків в яких планується проведення капітального ремонту тис. кв. м
звіт про технічні характеристики 
житлових будинків та прибудинкових 
територій

987,450

3 Показники ефективності
1 4016021 середня вартість капітального ремонту одного багатоквартирного будинку тис.грн. Розрахунок 106,195
2 4016021 середні витрати на 1 кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків грн. Розрахунок 36,00

4 Показники якості

1 4016021
Співвідношення кількості будинків в яких планується провести капітальний ремонт до кількості будинків, які 
потребують ремонту

% Розрахунок 59,6

2 4016021
Співвідношення загальної площі будинків в яких планується провести капітальний ремонт до площі будинків, 
які потребують ремонту

% Розрахунок 53,9

1 4016022 Проведення вибіркового капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків
1 Показники затрат

1
4016022

кількість багатоквартирних будинків в яких створено ОСББ, що потребують капітального ремонту шт.
список ОСББ, які підписали 
Меморандум

34

2
4016022

загальна площа багатоквартирних будинків в яких створено ОСББ, які потребують капітального ремонту тис. кв. м
звіт про загальну площу житлових 
будинків ОСББ

95,472

2 Показники продукту

1
4016022

кількість багатоквартирних будинків в яких планується проведення капітального ремонту шт.
список ОСББ, які підписали 
Меморандум

20



2
4016022

загальна площа багатоквартирних будинків в яких планується проведення капітального ремонту тис. кв. м
звіт про загальну площу житлових 
будинків ОСББ в яких планується 
проведення капітального ремонту

58,860

3 Показники офоктииності
1 4010022 сородня вартість капітального ремонту одного багатоквартирного будинку тис. грн. Розрахунок 300,000

2 4016022 середні витрати на 1кв.м.  загальної площі багатоквартирних будинків грн. Розрахунок 102,00
4 Показники окості

1
4016022

Співвідношення кількості будинків в яких планується провести капітальний ремонт до кількості будинків, які 
потребують ремонту

% Розрахунок 58,8

2
4016022

Співвідношення загальної площі будинків в яких планується провести капітальний ремонт до площі будинків, 
які потребують ремонту

% Розрахунок 61,7

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

Код Найменування джерел надходжень

Касові видатки станогЛ Ма 
1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
Пояснення, що 

характеризують 
джерела фінансуваннязагальний

Фонд
спеціальний

сЬонг
) Разом

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

Разом
загальний

Фонд
спеціальний

* 0 НЧ _
Разом

1 "  ..............  2 ................ ........ ...... 3 4 5 / 6 7 8 9 10 11 12 ї ї
УСЬОГО:

В. о. директора департаменту 
житлового господарства міської ради

ПОГОДЖЕНО:
(підгшс)

Р.С. Фурман
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів 
міської ради Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)


