
УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального 
господарства та комунальної власності 

Хмільницької міської ради

НАКАЗ

Від 06.09.2022 року м. Хмільник № 63-Д

Про затвердження паспортів 
бюджетної програми

головному розпоряднику бюджетних коштів 
Управлінню житлово-комунального господарства 
та комунальної власності Хмільницької 
міської ради на 2022 рік (у новій редакції)

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), 
відповідно до рішення 31 сесії міської ради 8 скликання від 31.08.2022 р. № 1337 «Про 
внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року №1065 
«Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами), з 
метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання 
бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів 
Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 
міської ради на 2022 рік (у новій редакції), що додаються:

№ К од програм ної К Ф К В К Н айм енування бю дж етн ої програми
п/п класиф ікац ії видатків

1
1217461 0456

У тримання та  розвиток автом обільних дор іг  та  дорож ньо' 
інф раструктури за рахунок кош тів м ісцевого бю дж ету

Начальник Управління 
житлово-комунального 

господарства та комунальної 
Хмільницької міської ради

Галина КИЄНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та комунальної 
власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

06.09.2022 р. № 63-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1 .

2 .

3 .

1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

кредитування місцевого бюджету)

26287105
(код за ЄДРПОУ)

1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

1217461 7461

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредигування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

0456
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

26287105
(код за ЄДРПОУ)

02537000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14817189 гривень , у тому числі загального фонду -  8608888 гривень та спеціального фонду -  
6208301 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів 
благоустрою населених пунктів»;
Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затверджена рішенням 45 сесії міської 
ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами);
Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської 
ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами);
Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської територіально! громади, передбачених на фінансування заходів Програми утримання дорожнього господарства 
на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки;
Рішення 31 сесії Хмільницької міської ради 7скликання №133? від 31 серпня 2022 року "Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року №1065 "Про



рільницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Ціль державної політики

1 Утримання вулично- дорожньої мережі Хмільницької громади та технічних засобів регулювання дорожнього руху.

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану та забезпечення розвитку інфраструктури доріг територіальної громади, забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях територіальної 
громади шляхом: проведення ремонту дорожнього покриття та тротуарів; нанесення дорожньої розмітки; обслуговування світлофорів; встановлення дорожніх знаків; проведення робіт з 
розчищення зливової каналізації.

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури
2 Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури
3 Проведення капітального ремонту доріг
4 Поточний середній ремонт дорожнього покриття
5 Реконструкція доріг та тротуарів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Аварійні,відновні роботи,експлуатаційне утримання,ремонт об’єктів трансп.інфраструктури 7 228 888 0 7 228 888
2 Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури 1 380 000 0 1 380 000
4 Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів 0 3 807 631 3 807 631
6 Реконструкція доріг та тротуарів 0 2 400 670 2 400 670

Усього 8 608  888 6 208  ЗОЇ 14 817  189

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

№
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 8 608 888 6 208 301

—

14 817 189



2 3 4 5

31.08.2020 року №2725 (зі змінами)
1 Усього 8 6 0 8  888 6 208  ЗОЇ 14 817  189

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

т 2 3 4 5 6 7

1 затрат

обсяг видатків на аварійні,відновні роботи,експлуатаційне 
утримання,ремонт об’єктів трансп.інфраструктури шляхом 
укладення асфальтної суміші

грн. Кошторис 6 078 888,00 0,00 6 078 888,00

обсяг видатків на аварійні,відновні роботи,експлуатаційне 
утримання,ремонт об’єктів трансп.інфраструктури шляхом 
укладення щебенево-відсівкової суміші

грн. Кошторис 1 150 000,00 0,00 1 150 000,00

обсяг видатків на утримання об’єктів транспортної 
інфраструктури грн. кошторисний розрахунок 

вартості, дефектні акти 1 380 000,00 0,00 1 380 000,00

обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг та 
тротуарів грн. розрахунково 0,00 3 807 630,58 3 807 630,58

обсяг видатків на реконструкцію доріг та тротуарів грн. розрахунково 0,00 2 400 670,00 2 400 670,00
2 п родук ту

площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт 
шляхом укладення асфальтної суміші тис.кв.м розрахунково 13 508,64 0,00 13 508,64

кількість придбаного щебеню для забезпечення проведення 
поточного ремонту куб.м. кошторисний розрахунок 

вартості, дефектні акти 3 874,00 0,00 3 874,00

кількість світлофорів од. розрахунково 4,00 0,00 4,00
очистка зливових каналізацій м. Титульний список 340,00 0,00 340,00
кількість об'єктів, на яких планується проводити капітальний 
ремонт од. розрахунково 0,00 6,00 6,00

кількість відреконструйованих доріг та тротуарів од. розрахунково 0,00 1,00 1,00
3 еф ек ти в н ост і

середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення 
щебенево-відсівкової суміші грн. кошторисний розрахунок 

вартості, дефектні акти 112,20 0,00 112,20

середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення 
асфальтної суміші грн. розрахунково 450,00 0,00 450,00

середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі, яку 
планується утримувати грн. розрахунково 2 090,00 0,00 2 090,00

середня вартість утримання 1 світлофора грн. розрахунково 57 500,00 0,00 57 500,00
середня вартість проведення одного капітального ремонту доріг грн. розрахунково 0,00 634 605,00 634 605,00
середня вартість реконструкції доріг та тротуарів грн. розрахунково 0,00 2 400 670,00 2 400 670,00

4 якості

темп-зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту відс. розрахунково 100,00 0,00 100,00



А .п .ц,.. » ■ ;  пг - 
■

V і

2 3 4 5 6 7
площі вулично-дорожньої мережі
рівень виконання завдання відс. розрахунково 0,00 100,00 100,00
рівень виконання завдання при реконструкції доріг відс. розрахунково 0,00 100,00 100,00

Н ач ал ь н и к  уп р ав л ін н я

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 
Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

0 6 .0 9 .2 0 2 2  р .

м.п.

Галина КИЄНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


