
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

08 квітня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 114/2019–р 

 

 

Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2019 рік 
 

 

 

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до Правил 

складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 

виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від                   

26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 

Хмельницької обласної ради від 22 лютого 2019 року № 2-24/2019 «Про зміни 

до обласного бюджету на 2019 рік», рішення 32 сесії Старокостянтинівської 

міської ради від 21 грудня 2018 року № 3 «Про бюджет міста на 2019 рік», 

рішення 33 сесії Старокостянтинівської міської ради від 22 лютого 2019 року 

№ 4 «Про зміни бюджету міста на 2019 рік», розпорядження міського голови 

від 14 березня 2019 року № 85/2019-р «Про виділення коштів на ліквідацію 

непередбаченого заходу», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік у новій редакції по 

виконавчому комітету Старокостянтинівської міської ради за кодом 

програмної класифікації видатків (КПКВК) 0217461 «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету» згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                                      М. Мельничук 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від 08 квітня 2019 року № 114/2019-р 

 

       

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

       

       

1. 0200000 
 

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 

(код) (найменування головного розпорядника) 

2. 0210000 
 

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 

(код) (найменування відповідального виконавця) 

3. 
0217461 0456 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів  місцевого бюджету 

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 

    

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 24208600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 

8059600,00 гривень та спеціального фонду - 16149000,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України 

«Про благоустрій населених пунктів», Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного шляхового 

підприємства 2018-2020 роки.  

  

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

 

№ 

п/п 
Ціль державної політики 

 Утримання, підвищення благоустрою міста, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг 

       

7. Мета бюджетної програми: Утримання, підвищення благоустрою міста, покращення стану інфраструктури 

автомобільних доріг 

   

8. Завдання бюджетної програми 

       

№ 

п/п 
Завдання 

1  Проведення  робіт по забезпеченню технічно-експлуатаційних характеристик автодоріг, тротуарів і озеленення міста 

2 
Забезпечення проведення капітального  ремонту об’єктів транспортної інфраструктури, виготовлення ПКД та її  

експертиза 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

             гривень 

№ 

п/п 

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд 

1 2 3  

1 Проведення робіт по поточному ремонту 3000000,00 

2 Утримання  доріг міста в належному стані 2934568,00 
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Продовження додатка 

 

 

1 2 3 

3 Утримання зеленої зони в належному стані 1922648,00 

4 Утримання мостів і шляхопроводів в належному 

стані 

202384,00 

5 Капітальний ремонт доріг, тротуарів, під’їздних 

доріг, автомобільних стоянок та стоянок таксі 

 

6 Виготовлення ПКД та її експертиза  

Усього 8059600,00 

 

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

                                                          грн.  

№ 

п/п 

Найменування 

місцевої/регіональної 

програми 

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

  

  

Програма діяльності та 

розвитку комунального 

ремонтно-будівного 

шляхового 

підприємства на 2018-

2019 роки 

8059600,00 16149000,00 24208600,00 
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Продовження додатка 

 

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ 

з/п 

Показники Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 Проведення робіт по поточному ремонту 

1 затрат      

 площа вулично-дорожньої 

мережі 

тис.м2 Програма 

підприємства 

1678,00  1678,00 

2 продукту      

  площа вулично-дорожньої 

мережі, на якій планується 

провести поточний ремонт 

м2 Програма 

підприємства 

10000,00  10000,00 

3 ефективності      

 середня вартість 1 кв.м. 

поточного ремонту 

грн. Програма 

підприємства 

300,0  300,0 

4 якості      

 покращення стану 

вулично-дорожньої 

мережі 

%  0,6  0,6 

 Утримання  доріг міста в належному стані 

1 затрат      

 загальна площа вулично- тис.м2 Програма  1678,0  1678,0 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 дорожньої мережі  підприємства    

2 продукту      

 площа вулично-

дорожньої мережі, яку 

планується утримувати 

тис.м2 Програма 

підприємства 

1678,0  1678,0 

3 ефективності      

 середня вартість 

утримання 1 м2 

грн. Програма 

підприємства 

1,39  1,39 

4 якості      

 покращення стану 

вулично-дорожньої 

мережі 

%  100  100 

 Утримання зеленої зони в належному стані 

1 затрат      

 загальна площа зеленої 

зони 

м
2
 Програма 

підприємства 

63718,00  63718,00 

2 продукту      

 площа зеленої зони, яку 

планується утримувати 

м
2 

Програма 

підприємства 

63718,00  63718,00 

3 ефективності      

 середня вартість 

впорядкування 1 м
2 

грн. Програма 

підприємства 

30,17  30,17 

4 якості      
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 поліпшення стану зеленої 

зони 

%  100  100 

 Утримання мостів і шляхопроводів в належному стані 

1 затрат      

 кількість мостів і 

шляхопроводів 

од. Програма 

підприємства 

3  3 

2 продукту      

 кількість мостів і 

шляхопроводів, які 

планується утримувати 

од. Програма 

підприємства 

3  3 

3 ефективності       

 середня вартість на 

утримання одного моста 

(шляхопровода) 

грн. Програма 

підприємства 

67461,33  67461,33 

4 якості      

 поліпшення стану мостів 

(шляхопроводів) 

%  100  100 

 Капітальний ремонт доріг, тротуарів, під’їзних доріг, автомобільних стоянок та стоянок таксі 

1 затрат       

 площа вулично-дорожньої 

мережі 

тис.м
2
 Програма 

підприємства 

 1678,000 1678,00 

2 показник продукту      

 площа вулично- тис.м
2
 Програма   33,435 33,435 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 дорожньої мережі, на якій 

планується провести 

капітальний ремонт 

 підприємства    

3 ефективності      

 середня вартість 1 м
2
 

капітального ремонту 

вулично-дорожньої 

мережі 

грн. Програма 

підприємства 

 480,00 480,00 

4 якості       

 поліпшення стану 

вулично-дорожньої 

мережі 

%   2 2 

 Виготовлення ПКД та її експертиза 

1 продукту      

 кількість ПКД, що 

потрібно виготовити 

шт. Програма 

підприємства 

 6 6 

2 ефективності      

 середня вартість 

виготовлення 1 ПКД 

грн. Програма 

підприємства 

 16700,00 16700,00 

3 якості      
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 ефективність проведення 

капітального ремонту 

%   100 100 

       

       

         

 

Міський голова 

  
 

  

  

   (підпис)  (ініціали та прізвище) 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради 

    

(підпис) 
 

(ініціали та прізвище) 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                   підпис                                                                  В. Янзюк 

 


