
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖ ЕНО:
Наказ______________________________________
Департаменту житлового господарства______
Вінницької міської ради____________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ______________________________________
Департаменту фінансів Вінницької__________
міської ради________________________________

______________ (найменування місцевого фінансового органу)_______

^  "Of 2017р. № 1/3P JM
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Департамент житлового господарства Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент житлового господарства Вінницької міської ради

0620

(найменування відповідального виконавця) 

Благоустрій міст, сіл, селищ______________________________________

(КПКВК МБ)

2. 4010000__________
(КПКВК МБ)

3. 4016060__________  _________________________ ______________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48278,834 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11360,334 тис.гривень та спеціального фонду -36918,500 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" зі змінами.
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017 pp., 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 рівня благоустрою міста.

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

|№ з/п |КПКВК |КФКВК Г Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разомл •, і 2 4 5 (і 'Г ‘



1 4016060 0620 Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях 4999,965 4999,965

2
4016060 0620

Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих 
територій 36918,500 36918,500

3
4016060 0620

Забезпечення утримання у належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та 
прилеглих територій 6360,369 6360,369

Усього 11360,334 36918,500 48278,834
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва
_£Єгіональної цільової програми та підпрограми кп к вк загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 ? 5
Регіональні цільові програми - всього 11360,334 36918,500 48278.834
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017 4016060 11360,334 36918,500 48278,834

Усього 11360,334 36918,500 48278,834
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п КПКВК Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6

1 4016060 Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях
1 Показники затрат

1 4016060 загальна кількість дерев на прибудинкових територіях, що підлягає знесенню шт. звіт про стан зелених насаджень 1180
2 4016060 загальна кількість дерев , що підлягаю санітарній обрізці шт. звіт про стан зелених насаджень 8000
3 4016060 загальна кількість пнів на прибудинкових територіях, що підлягає видаленню шт. звіт про стан зелених насаджень 684

2 Показники продукту
1 4016060 кількість дерев, що планується знести шт. звіт про стан зелених насаджень 585
2 4016060 кількість дерев, що планується обрізати шт. звіт про стан зелених насаджень 1400
3 4016060 кількість пнів, що планується видалити шт. звіт про стан зелених насаджень 200

3 Показники ефективності
1 4016060 середня вартість знесення одного дерева грн. розрахунок 6670,00
2 4016060 середня вартість з видалення одного пня грн. розрахунок 840,00
3 4016060 середня вартість санітарної обрізки одного дерева грн. розрахунок 664,00

4 Показники якості
1 4016060 динаміка середньої вартості видалення 1 пня в порівнянні з попереднім роком % розрахунок 100
2 4016060 динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком % розрахунок 97,6
3 4016060 динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком % розрахунок 115,67
4 4016060 співвіднощення видалених пнів, до тих, які потребували видалення % розрахунок 29,2

5 4016060 співвіднощення знесених дерев, до тих, що підлягали знесенню % розрахунок 49,6

6 4016060
співвіднощення кількості дерев,на яких плануються роботи з санітарної обрізки до тих, які підлягають 
санітарній обрізці % розрахунок 17,5

2 4016060 Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій
1 Показники затрат

1 4016060 загальна кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту шт.
звіт про технічні характеристики 
житлових будинків та прибудинкових 
територій

101

2 4016060 загальна площа прибудинкових територій, які потребують капітального ремонту тис. кв. м
звіт про технічні характеристики 
житлових будинків та прибудинкових 
територій

195,495

2 Показники продукту

1 4016060 кількість кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт шт.
звіт про технічні характеристики 
житлових будинків та прибудинкових 
територій

33



2 4016060 площа прибудинкових територій, на яких планується провести капітальний ремонт тис. кв. м
звіт про технічні характеристики 
житлових будинків та прибудинкових 
територій

67,350

3 Показники ефективності
1 4016060 середня вартість капітального ремонту одного 1 кв.м. прибудинкової території грн. розрахунок 482,00
2 4016060 середні вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою тис. грн. розрахунок 135,652

4 Показники якості

1 4016060
співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості об'єктів, які 
потребували капітального ремонту % розрахунок 32,70

2 4016060
співвідношення площі прибудинкових територій, на яких проведено капітальний ремонт до площі, що 
потребувала капітального ремонту % розрахунок 34,45

3 4016060 Забезпечення утримання у належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій
1 Показники затрат

1 4016060
загальна площа міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, 
що необхідно утримувати тис. кв. м перелік 126,406

2 4016060 загальна площа прибудинкових територій, що потребують поточного ремонту тис. кв. м
звіт про технічні характеристики 
житлових будинків та прибудинкових 
територій

22,722

3 4016060 кількість протиожеледних матеріалів, що необхідні для утримання прибудинкової території тон
розрахунок згідно чинної нормативної 
документації 1267,20

4 4016060 площа прибудинкової території, яку необхідно утримувати тис. кв. м
звіт про технічні характеристики 
житлових будинків та прибудинкових 
територій

2896,620

2 Показники продукту

1 4016060
загальна площа міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, 
що планується утримувати тис. кв. м перелік 126,406

2 4016060 кількість протиожеледних матеріалів, які планується придбати для утримання прибудинкової території тон
розрахунок згідно чинної нормативної 
документації 1267,20

3 4016060 площа прибудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт тис. кв. м
звіт про технічні характеристики 
житлових будинків та прибудинкових 
територій

21,05

3 Показники ефективності
1 4016060 середні витрати протиожеледних матеріалів на 1 кв.м. прибудинкової території грн. розрахунок 0,09
2 4016060 середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. прибудинкової території грн. розрахунок 260,00

3 4016060
середня вартість утримання одного кв.м. міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які 
межують з житловим фондом грн. розрахунок 5

4 Показники якості
1 4016060 забезпеченість протиожеледними матеріалами % розрахунок 100

2 4016060
співвідношення площі міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим 
фондом,яку планується утримувати до площі, яка потребує отримання % розрахунок 100

3 4016060
співвідношення площі прибудинкових територій, на якій планується проведення поточного ремонту до площі, 
яка потребує ремонту % розрахунок 92,6

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

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
Пояснення, що 

характеризують 
джерела фінансування

загальний спеціальний
ШШІЙ Разом

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд Разом загальний

Фонд
спеціальний

фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - І 1 _ 15
УСЬОГО:



Заступник директора департаменту 
житлового господарства міської ради

ПОГОДЖ ЕНО:
Заступник директора - начальник 
бюджетного відділу департаменту 
фінансів міської ради



С.О. Гоечанюк
(ініціали та прізвище)

А. М. Лесь
(ініціали та прізвище)


