
: ЗЛІ. і . Г і і.'. - РОКИ індиьіду:ч Форма 2020-2)
• •' '.к*пї місько”

■ т о  бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 

17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 17 липня 201S року N 617)

1"
•о;і Ги пово ї в ід о м ч о ї
іасифіклиії втгїткір тя

(код за ЄД

2. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради____________________________________________  ___________12___________
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі 

головного розпорядника коштів

(код ! Ірої

1217603 7693 ________ ________________________ Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю____________
класифікації видатків та кредитування (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) місцевого бюджету)

26287105 
(код за ЄДРПОУ)

02537000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;віізначсння та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі управління комунальним майном; 
створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для управління комунальною власністю; забезпечення регулювання комунальної власності; забезпечення раціонального та ефективного 
використання комунального майна з мстою виконання доходної частини міського бюджету від надходженії я за оренду та відчуження комунального майна; забезпечення реєстрації права власності на об’єкти комунальної 
власності територіальної громади міста Хмільника; забезпечення проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмільника;, 2020 р.;

2) завдання бюджетної програми;Забезпечеііня раціонального та ефективного використання комунального майна 
підстави реалізації оюджетної програми.ьюджетнии кодекс окраїни;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закону України «Про власність»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
- Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі 
змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходжений для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Найменування

2018 рік (звіт) 2019рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загал ьн и 
й фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом
(3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(11 +12)

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження із загального фонду 
бюджету 13426

X X 13426 35000 X X 35000 26000 X X 26000

Власні надходження бюджетних установ 
(розписати за видами надходжень) X 0 X X

Інші надходження спеціального фонду 
(розписати за видами надходжень) X 0 X X

Повернення кредитів до бюджету X X X
УСЬОГО 13426 0 13426 35000 35000 26000 26000



2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2022 роках:
(грн)

2022 рік- (нрічїіоі)

розвитку

У

......... ...

10
Надходження із загального фонду
бюджету

X X

власні надходження бюджетних устаноп 
(розписати за гидами надходжені.)

Інші надходження спеціального фонду 
(розписати за видами надходжені.)

X

X

X

X

Повернення кредитів до Гімні ж»’ і у X X

У С Ь О Г О

6 .  Ви І |)ЇІ І и 111 M i l  II МИ  I I.......Ml  Ч И  Ml I M l  ІіфІІ ІПН НИ M i l  III l> M l  l l l | i l l  •Mi l l  I ( II  I I I !   ̂ It .1 I I I I I I  ( H u  I I I  I \

1) ИІІІ1ІІКН III МІІІІЧИ І І ПІІІМІІ'ІІІИІ I Ml II ||||| •Mill IHI Ill I I III lllil M I n  » HUM Ml І||||ц|, .M

(грн)
Код

1 КОІІНМІ'І 
Mill

ктннфІМ
МИ

вндііПііИ
1

1 ММчнЩ Н'ІІІИИ

Л И Н  рік ( ІВІ і ) 2019 рік (затверджено) 2020рік (проект)

ІИІіИМІМ 
0 фіни

і'іп ч іїи дь ііи іі

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(11 +12)

і 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14
1 *11 І |||| Ці І 1 > І II |'ІН І И ЦІННІ МІМ і 1 1120 13426 35000 35000 26000 26000

— >
у с ы  Н І ) 1.1426 13426 35000 35000 26000 26000

») hi.......ми крс ih iIh ні кошми класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:
(грн)

— ІТОЛ----
Клпснфік 

111 (Ії
крсдиіува

имя

I

1 Іаймсмування

20 рік (звіт) 20 рік (затверджено) 20 рік (проект)

за гал ьн и 
й фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 12)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

УСЬОГО

3) видатки ПІ кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__- 20__ роках:
(грн)



Код
Економіч

ної
класі і фіна

20__рік (прогноз) 20__рік (прогноз)

Найменування загальни
йфонл

спеціальний
л .,

у тому числі
бюджет

розвитку

разом
Г' 1 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі
бюджет
розвитку

разом
(7 +

1
1

у с ь о г о  I __________ !_

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__-20__ роках:
(грн)

Код
Класифік 

а ції
кредитува 

ння
бюджету

20__рік (прогноз) 1 20 рік (прогноз)

Найменування загальни 
й фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п Напрями використання бюджетних 
коштів

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальни 
й фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом
(3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

1
Проведення технічної інвентаризації 
майна комунальної власності 826 826 9000 9000 3000 3000

2 Проведення оцінки майна та 
рецензування звітів 12600

12600 22000 22000 23000 23000

3 Проведення технічної інвентаризації 
безхазяйного нерухомого майна

2000 2000 0

4
Проведення незалежної оцінки 
комунального майна для цілей 
бухгалтерського обліку

2000 2000 0

УСЬОГО 13426 13426 35000 35000 26000 26000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20_- 20__ роках:
(грн)

г 20__рік (прогноз) 20 рік (прогноз)



N з/п Напрями використання бюджетних
коштів загал ьни 

й фонд
спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет
розпитку

разом
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет
розпитку

разом 
(7 + 8)

7 10

Ш ______  J _______  I _____  __ L

і' , j . іі> гіі .пики бюджетної програми:
рограми у 2018-2020 роках:

(грн)

ік (зві рік (затверд 2 20 рік (проект)

1 І 1 виміру інформації 1 “,L" .... спеціальний
фонд ( . '+ б) фонд фонд

разим
(8 + 9)

Заі альний 
фонд

спеціал ьнни 
фонд

разом 
(11 + 12)

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

1 Проведении технічної інвентаризації 
майна комунальної власності

1 затрат

обсяг видатків грн.

Кошторис на 
2019 р довідка 
про зміни до 
кошторису на 
2019 р., 
затверджені 
міським 
головою, 
договір, 
документ про 
отримані 
послуги

826 826 9000

ч

9000 3000 3000

2 продукту

кількість проведених технічних 
інвентаризацій од.

документ про
отримані
послуги

2 2 3 3 і 1

3 ефективності

середні витрати на проведення однієї 
технічної інвентаризації грн. Розрахунково 

(826грн./2 од.) 413 413 3000 3000 3000 3000

4 якості

рівень виконання завдання % 2 од./2 
од. *100% 100 100 100 100 100 100

2
Проведення оцінки майна та 
рецензування звітів

1 затрат



Кошторис на 
2019 р.,
/ дзідка про 
зміни до 
кошторису на 
2019 р.,

■ 1 ’ ),;,1 >
документ про
тримані
послуги ї

■

кількість пройдених оцп майна та 
рецензувань з; .тів од.

документ про
стримані
послуги

5 5 5

— -1

5

3 ефективності

середні витрати на проведення однієї 
оцінки майна та рецензування звіту грн.

Розрахунково 
(12600 грн./5 
од.)

2520 2520 4400 4400

4 якості

рівень виконання завдання % 5 од./5 од. * 
100% 100 100 100 100

3 Проведення технічної інвентаризації 
безхазяйного нерухомого майна

затрат грн.

Кошторис на 
2019 р., 
довідка про 
зміни до 
кошторису на 
2019 р., 
затверд ясен і 
міським 
головою, 
договір, 
документ про 
отримані 
послуги

0 2000 2000

2 обсяг видатків

продукту од.
документ про
отримані
послуги

1 1

3
кількість проведених оцінок майна та 
рецензувань звітів

ефективності грн.
Розрахунково
(2000грн./1
од.)

2000 2000

4 середні витрати на проведення однієї 
оцінки майна та рецензування звіту

якості % 1 ОД./1 од. * 
100% 100 100



—

4
Проведения незалежної оцінки 
комунальної майна для ціле;
бухгалтери.' го обліку

Кошторис на 
2019 р., 
довідка про

iumpani фН- За гверджс. 
міським 

ДОБОЮ,
Д 'ГОВІр,
■ 'Ь'умепт про

слуги

2 обсяг видатків І

продукту од.
документ про
отримані
послуги

1 1

3 кількість проведених організаційних 
заходів

ефективності грн.
Розрахунково
(2000грн./1
од.)

2000 2000

4 середні витрати на проведення одного 
організаційного заходу

якості % 1 ОД./1 од. * 
100%

100 100

N з/п Категорії працівників

20 рік (звіт) 20 рік (план) 20 рік 20 рік 20 рік

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальн 
ий фондзатвердж

єно
фактично

зайняті
затверджено фактично

зайняті
затверджено фактично

зайняті
затверджено фактично

зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 15 іб

УСЬОГО
з них: штатні одиниці за загальним 

фондом, що враховані також у 
спеціальному фонді

X X X X X X X

11. Місцсві/рсгіоняльні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

N з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Коли та 
яким 

документ 
ом

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(4 + 5)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(10+11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



'чч а цільова Програма р/гулювання 
земельних відносин та управління 
комунальною власністю у місті 
Хмільнику на 2017-2020 роки,

затверджен 
а рішенням 
28 сесії 
міської 
ради 7 
скликання 
від
27.12.2016
о. №67d г .;

13426 13426

—

35 000 26000 26000

2) ліісцсііі-і^ рчірамм, які ником. н и  межах бюджеті грами у 2021 - 2022 рок-пс:
(грн)

>з) 20 рік (г
нацмену тональної

Г  і

ДО;-.. ••
ОМ фонд фонд

р ;п. ,v)

( ; ї )
заг

фонд
спеціальний

фонд
PLI
(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20_- 20__ роках:
(грн)

Найменув
ання

об'єкта
відповідн

одо
проектно-
кошторис

ної
документ

ації

Строк реалізації об'єкта (рік початку і 
завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

20__рік (звіт) 20__рік (затверджено) 20__рік (проект) 20__рік (прогноз) 20__рік (прогноз)

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__році, очікувані результати у 20__ році,
обгрунтування необхідності передбачення витрат на 20__- 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__- 20__ роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20_році:



(грі:)

ІЧХГД“ ..
Економій

ної
класифіка

ції 
вида і ; 

бюдже ! л

!

1 Іайменування

2

Затвердж 
єно 3

ypaxvROH
НЯМ 3N.

Касові видатки
/ надання 
креди гів

ічрСДИ юрСь
ка

заборговані 
сть на

початок
минулі

бюджетного

крсдтгшрсь
ка

заборговані 
сть на
кінець

ин , : с того

Зміна
кредиторськ

ої
заборговано

(6 -5 )

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок

коштів
Бюджетні

зобов'язання
(4 +

1 І-ного 
фонду

спеціальної 
о фонду

4 5 6 9 10

V СЬОі (- і і і

p e r i l  ірг '  j • і ' » • • і - ri- ,\п неї-. і гі >джс і у  у 20__- 20__ роках:
(грн)

Код
Економіч

ної
класифіка

ції
видатків

бюджету / 
код

Класифік
ації

кредитува
ння

бюджету

Найменування

20 рік 20 рік

затвердж
єні

признане
ння

кредиторська 
заборгованість 

на початок 
поточного 

бюджетного 
періоду

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість за рахунок 
коштів

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань 

(3 -5 )

граничний
обсяг

можлива
кредиторськ

а
заборговані 

сть на 
початок 

планового 
бюджетного 

періоду 
( 4 - 5 - 6 )

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість за рахунок 
коштів

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань 

(8-Ю )

загального
фонду

спеціальног 
о фонду

загального
фонду

спеціальног 
о фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 20_- 20__ роках:
(грн)



Код 
Економій

ної
класифіка 

ції

Ю |)ік
ації

кредиту.'1 
ння !

І бюджету' І

І І

Затвердж Касові видатки
/ надання 
кредитів

Дебіторська Дебіторська

01.'

звані І заборговані 
сть на

:о І 01.01.20

Очікувана
дебіторська

01.0 20

Причини
виникнення
заборговано

сті

Вжиті
заходи щодо
погашения 

забор лно 
сті

УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20_році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 20_рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального
фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__році, та очікувані результати у
20__році.

В.о. начальника управління

Головний бухгалтер

І.С.Литвиненко

(прізвище та ініціали) 

Л.В.Павленко
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 

17 липня 2015 року N 648 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від Плипня2018рокуИ617)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018- 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради____________________  12
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код  Т ипової відомчої

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бю дж ету)

2. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради _____ __________________________________________________  12
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування місцевого 
бюджету та номер в системі 

головного розпорядника коштів

26287105
(код за ЄДРПОУ)

26287105
(код за ЄДРПОУ)

3. ______________1217461_________________________________ 7461____________________________ 0456_________
{код Програмної класифікації видатків та кредитування (код Типової програмної класифікації видатків та кредіпування (код Функціональної класифікації 

місцевого бюджету) місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету')

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредіпу вання місцевого

бюджету)

02537000000
(код бюджету)

4. Мста та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мста бюджетної програми, строки її рсалізації;Покращення стану та забезпечення розвитку інфраструктури міських доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях міста Хмільника шляхом: проведення 
ремонту дорожнього покриття та тротуарів; нанесення дорожньої розмітки; обслуговування світлофорів; встановлення дорожніх знаків; проведення робіт з розчищення зливової каналізації. 2020 р.;

2) завдання бюджетної програми;Забсзпечення утримання, проведення поточного та капітального ремонту й реконструкції об’єктів транспортної інфраструктури міста Хмільника;
3) підстави реалізації 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 міста Хмільника на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

Код Найменування

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(11 +12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14
Надходження із загального фонду 
бюджету 3293547,93 X X 3293547,93 2680440

X X 3 565 440
4748200 X X 4748200

Власні надходження бюджетних установ 
(розписати за видами надходжень) X X

0
X

Повернення кредитів до бюджету X X X

Інші надходження спеціального фонду 
(розписати за видами надходжень) X

11942240,74 11942240,74
11942240,74 X 9741219,21 9741219,21 9741219,21 X 4000000 4000000 4000000

УСЬОГО 3293547,93 11942240,74 11942240,74 15235788,67 2680440
9741219,21 9741219,21 13306659,21 4748200 4000000 4000000 8748200



2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2022 роках:
(грн)

Код Найменування

2021 рік (прогноз) 2022рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду 
бюджету X X

Власні надходження бюджетних установ 
(розписати за видами надходжень) X X

Інші надходження спеціального фонду 
(розписати за видами надходжень) X X

Повернення кредитів до бюджету X X
УСЬОГО

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1 ) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__- 20__роках:
(грн)__________________________________________________________________________________

Код
Економ і ч 

ної
класифіка

ції
видатків

Найменування

2018рік (звіт) 2019рік (затверджено) 2020рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом
(11 + 12)

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 ІЗ 14
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 288 533,75 288533,75 0 4748200 4748200

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)

3 005 014,18
3 005 014 2660440 2660440 0

2800 Інші поточні видатки 0 20000 20000 0

3122
Капітальне будівництво (придбання) 
інших об'єктів 1 328 573,33 1 328 573,33 2 657 147 364635,71 364635,71 729271,42 0

3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 5 079 410,42 5 079 410,42 10 158 821 109605,47 109605,47 219210,94 1500000 1500000 1500000

3142
Реконструкція та реставрація інших 
об’єктів 1 798 002,93 1 798 002,93 3 596 006 50 000 50 000 100000 2500000 2500000 2500000

3210
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 3 736 254,06 3 736 254,06

7 472 508 9216978,00 9216978,00 18433956 0

УСЬОГО 3 293 547,93 11942240,74 11942240,74 27178029,41 2680440 9741 219 9741 219 22162878,36 4748200 4000000 4000000 8748200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20_- 20__роках:
(грн)

Код
Класифік 

а ції
кредитува

ння

Найменування

20 рік (звіт) 20_рік (затверджено) 20 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 12)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__- 20_роках:
(грн)

Код
Економій

ної
класифіка

ЦІЇ
видатків

Найменування

20__рік (прогноз) 20__рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20_- 20__роках:
(грн)

Код
Класифік

ації
кредитува

ння
бюджету

Найменування

20 рік (прогноз) 20 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п Напрями використання бюджетних 
коштів

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 12)

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

і
Забезпечення проведення поточного 
ремонту об’єктів транспортної 
інфраструктури 2327019,78

2327019,78 2009440 2009440 3500000 3500000

2 Забезпечення утримання об’єктів 
транспортної інфраструктури 640888,75 640888,75 651000 651000 1248200 1248200

3

Встановлення тимчасової споруди 
(автобусної зупинки) з благоустроєм 
території біля перехрестя вул.1 
Травня та вул. Монастирська в м. 
Хмільник Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням 
її експертизи)

47032,35 47032,35 47032,35



4

Встановлення тимчасової споруди 
(автобусної зупинки) з благоустроєм 
території біля костелу Пресвятої 
Трійці в м. Хмільник Вінницької 
області (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи) 8027,99 8027,99 8027,99

5

Встановлення тимчасової споруди 
(автобусної зупинки) з благоустроєм 
території біля перехрестя вул.Івана 
Богуна та вул.Лізи Чайкіної в м. 
Хмільник Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням 
її експертизи) 47032,35 47032,35 47032,35

6

Встановлення тимчасової споруди 
(автобусної зупинки) з благоустроєм 
території біля перехрестя вул.Івана 
Богуна та вул.Олега Кошового в м. 
Хмільник Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням 
її експертизи) 47811,28 47811,28 47811,28

7

Нове будівництво тротуару по вул. 
Вузькоколійна (від вул. Сидориська 
до вул. Івана Богуна) в м. Хмільник 
Вінницької області ( з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи) 266907,46 266907,46 266907,46

8

Нове будівництво тротуару по вул. 
Північна (від вул. Пирогова до в’їзду 
на територію підприємства по вул. 
Північна, 67) в м. Хмільник 
Вінницької області (з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи)

829932,91 829932,91 829932,91 329635,74 329635,74 329635,74

9

Капітальний ремонт частини дороги 
по вул.ІТравня від пам’ятника 
Б.Хмельницького до кінцевої зупинки 
маршруту №5 в м.Хмільнику 
Вінницької області (з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи) 10641,1 10641,1 10641,1

5402515 5402515 5402515

10

Капітальний ремонт дороги з 
тротуаром по вул. Декабристів в м. 
Хмільнику Вінницької області (з 
виготовлення ПКД та проведенням її 
експертизи) 969736,91 969736,91 969736,91



11

Капітальний ремонт частини 
тротуару по проспекту Свободи біля 
пам’ятника Т.Г.Шевченка в м. 
Хмільнику Вінницької області( з 
виготовленням ПКД та проведенням 
її експертизи) 1612602,95 1612602,95 1612602,95

94605,47 94605,47 94605,47

12

Капітальний ремонт тротуару по 
проспекту Свободи (від торгового 
центру «Грош-Експрес» до 
світлофора по вул. Пушкіна) в м. 
Хмільник Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням 
її експертизи) 17995,94 17995,94 17995,94

13

Капітальний ремонт частини 
тротуару по вул.ІТравня (від зупинки 
«Радон» до будинку по 
вул.Монастирська, 1) в м. Хмільнику 
Вінницької області (з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи)

Капітальний ремонт підпірної стінки 
вздовж тротуару по вул. 1 Травня від 
вул.Кутузова в м. Хмільнику 
Вінницької області(з виготовлення 
ПКД та проведенням її експертизи)

721529,53 721529,53 721529,53

14

14500 14500 14500

15

Капітальний ремонт підпірної стінки 
по вул.С.Муравського (з 
виготовленням ПКД та проведенням 
її експертизи) 13948 13948 13948

16

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вул.Магістральна в 
м.Хмільнику Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням 
її експертизи) 1373024,02 1373024,02 1373024,02

1461975 1461975 1461975

17

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вул. Староміська в 
м.Хмільнику Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням 
її експертизи) 12690 12690 12690

18
Капітальний ремонт дороги по пров. 
Декабристів в м. Хмільнику 
Вінницької області (з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи) 938182,46 938182,46 938182,46

19

Капітальний ремонт частини дороги 
по провулку Кутузова та частини 
дороги по вул. Лисенка в м. 
Хмільнику Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням 
її експертизи) 9720,53 9720,53 9720,53

2352488 2352488 2352488



20

Будівництво дороги по вул. Нагірна в 
м. Хмільнику Вінницької області 
(завершення робіт розпочатих у 2017 
році) 81828,99 81828,99 81828,99

21

Капітальний ремонт частини дороги 
по вул. Виноградна від вул.ІТравня 
до ДНЗ №6 в м. Хмільнику 
Вінницької області (з виготовленням 
ПКД та виготовленням її експертизи) 989603,27 989603,27 989603,27

22

Капітальний ремонт частини дороги 
по вул. Тургенева (від ПКЗ+90 до 
пішохідного містка через річку 
Південний Буг в районі МРЦ 
«Південний Буг») в м. Хмільнику 
Вінницької області (з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи) 1074380,83 1074380,83 1074380.83

23

Капітальний ремонт підпірної стінки 
вздовж тротуару по вул. Столярчука в 
м. Хмільнику Вінницької області 
(завершення робіт розпочатих у 2017 
році) 508919,69 508919,69 508919,69

24

Реконструкція частини дороги по вул. 
Виноградна від вул.ІТравня до ДНЗ 
№5 в м. Хмільнику Вінницької 
області (з виготовлення ПКД та 
виготовленням її експертизи) 653946,32 653946,32 653946,32

25

Реконструкція частини дороги 
(ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана 

Богуна в м. Хмільнику Вінницької 
обл. (завершення робіт розпочатих у 

2017 році) 572932,81 572932,81 572932,81

26

Реконструкція частини дороги по вул. 
Меморіальна від вул. Пушкіна до вул. 
Літописна в м. Хмільнику Вінницької 
обл. (завершення робіт розпочатих у 
2017 році) 51862,14 51862,14 51862,14

27

Реконструкція дороги по вул. 
Пирогова в м. Хмільнику Вінницької 
обл. (завершення робіт розпочатих у 
2017 році) 518241,66 518241,66 518241,66

28

Реконструкція частини тротуару по 
вул. Столярчука від вул. 
Котляревського до вул. 
С.Муравського в м. Хмільнику 
Вінницької області (завершення робіт 
розпочатих у 2017 році) 1020 1020 1020



29

ЗО

31

32

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття (ПК0+00-ПК2+76) по 
провул. Слобідському в м.Хмільник 
Вінницької області (завершення робіт
розпочатих у 2017 році)_____________
Капітальний ремонт частини 
дорожнього покриття (ПК0+00- 
ПКЗ+90) по вул.Тургенєва в 
м.Хмільник Вінницької області 
(завершення робіт розпочатих у 2017
році)______________________________
Реконструкція частини тротуару по 
вул. 1 Травня від вул. Кутузова до 
пам’ятника Б. Хмельницького в м. 
Хмільнику Вінницької області 
(завершення робіт розпочатих у 2016
році)______________________________
Будівництво тротуару по вул. 
Комарова в м. Хмільнику Вінницької 
області (завершення робіт розпочатих 
у 2016 році)________________________

33

Реконструкція мережі зовнішнього 
освітлення пішохідних переходів на 
вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, 
Сиротюка, В. Порика, на проспекті 
Свободи, м. Хмільника Вінницької 
області (з виготовленням ПКД та 
проведенням її
експертизи)(завершення робіт 
розпочатих у 2017 році)

Проведення технічної інвентаризації 
та паспортизації автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури 27639,4

Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги Т-06-10 «Любар 
-  Хмільник -  Лука Барська -  Нова 
Ушиця» в межах міста Хмільника 
Вінницької області від км 48+092 до 
км 53+592 (з виготовленням ПКД та 
проведенням п експертизи) 195000

Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги Т-06-10 «Любар 
-  Хмільник -  Лука Барська -  Нова 
Ушиця» в межах міста Хмільника 
Вінницької області від км 53+592 до 
км 56+833 (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи). 103000

43051,09 43051,09

88364,04 88364,04

89841,72

101403,33

89841,72

101403,33

225529,07 225529,07

43051,09

88364,04

89841,72

101403,33

225529,07

27639,4

195000

103000



37
Реконструкція дороги по вул. Кутузова з 
велосипедною доріжкою в м. Хмільнику 
Вінницької області(з коригуванням ПКД 
та проведенням її експертизи)

50000 50000 50000

2 500 000 2 500 000 2 500 000

38

Отримання сертифікату, який видається 
при прийнятті в експлуатацію 
закінченого будівництвом об’єкта 
«Реконструкція частини дороги (ПК0+00- 
ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. 
Хмільнику Вінницької обл.

20000 20000

39
Придбання автобусної зупинки зі 
встановленням по вул. Небесної Сотні 
біля ЗОНІ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. 
Хмільник Вінницької області

35000 35000 35000

40

Капітальний ремонт частини дорожнього 
покриття по вул.Північна від 
вул.Комарова до залізничного переїзду (з 
виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи)

15000 15000 15000

41

Капітальний ремонт дороги по вул.
Лугова в м. Хмільнику Вінницької області 
(з виготовленням ПКД та проведенням її 
експкертизи)

3000000 3000000

42

Капітальний ремонт дороги по 
вул.М.Вовчка в м.Хмільник Вінницької 
області (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи)

1500000 1500000 1500000

УСЬОГО 3293547,93 11942240,74 11942240,74 15235788,67 2680440 9741219,21 9741219,21 12421659,21 4748200 4000000 4000000 8748200

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__-20__роках:
(грн)

N з/п Напрями використання бюджетних 
коштів

20 рік (прогноз) 20 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО

8. Результативні показники бюджетної програми:
(грн)

N з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

2018 рік (звіт) 2019рік (затверджено) 2020рік (проект)

загальний фонд
спеціальний

фонд
разом 
(5 + 6) загальний фонд спеціальний

фонд
разом 
(8 + 9)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(11 + 12)

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13

і
Забезпечення проведення поточного 
ремонту об’єктів транспортної 
інфраструктури
затрат 3 500 000 3 500 000



обсяг видатків на проведення поточного 
ремонту доріг та тротуарів шляхом
укладення асфальтної суміші

грн.

2020 р.,
затверджені 
міським 
головою, план 
використання
бюджетних 1921019,78 1921019,78

2009440 2009440

2 875 000 2 875 000

обсяг видатків на проведення поточного 
ремонту доріг та тротуарів шляхом 
укладення щебенево-відсівкової суміші

грн.

2020 р., план 
використання 
бюджетних 
коштів, акти 
виконаних робіт 406000 406000

500000 500000

625 000 625 000
продукту

площа шляхів, на яких планується 
провести поточний ремонт шляхом 
укладення асфальтної суміші тис. кв. м.

розрахунок 
вартості, 
дефектні акти, 
акти виконаних 5,751 5,751

5,204 5,204

3,85 3,85

площа шляхів, на яких планується 
провести поточний ремонт шляхом 
укладення щебенево-відсівкової суміші тис. кв. м.

кошторисний 
розрахунок 
вартості, 
дефектні акти, 
акти виконаних 
робіт 5,6929 5,6929

5,934 5,934

7,129 7,129
ефективності
середня вартість 1 кв. м поточного 
ремонту шляхом укладення асфальтної 
суміші

грн. грн/м.кв.
334 334

463 463 487,04 487,04

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

грн. грн/м.кв.
71,23 71,23

84,26 84,26 87,67 87,67

якості
темп зростання відремонтованої за 
рахунок поточного ремонту площі 
вулично - дорожньої мережі порівняно 3 
попереднім роком

% 134 134 88 88 102,5 102,5

2
Забезпечення утримання об’єктів 
транспортної інфраструктури
затрат

обсяг видатків на утримання об’єктів 
транспортної інфраструктури грн.

список на 2020 
Р->
затверджений
міським

640888,75 640888,75 651000 651000 1 048 200 1 048 200

продукту

кількість об’єктів транспортної 
інфраструктури, які планується 
утримувати - площа шляхів, які 
планується утримувати тис. кв. м.

список на 2020 
Р->
затверджений
міським
головою,

742 742 742 742 742 742

кількість світлофорів

од.
список на 2020
Р-,
затверджений
міським

4 4 4 4 4 4

заміна дощоприймальних решіток та 
люків

од.

список на 2020 
Р->
затверджений
міським

9 9 10 10

встановлення дорожніх знаків, табличок з 
графіком руху, покажчиків вулиць

од.

Титульний 
список на 2020 
Р->
затверджений

57 57



очистка зливових каналізацій

м.п
список на 2020
р-
затверджений
міським

700 700 453 453

нанесення дорожньої розмітки
км.

список на 2020
р->
затверджений
міським

19,7 19,7 зо ЗО 2293 2293

придбання, встановлення та ремонт 
засобів примусового зниження швидкості

ШТ.

список на 2020
Р-,
затверджений
міським

325 325

кількість антипаркувальних бетонних 
півсфер

ШТ.

список на 2020
Р->
затверджений
міським

зо ЗО

протяжність вирівняних бортових 
каменів

м.

список на 2020 
Р->
затверджений
міським

71 71 200 200

ефект ивн ості
середня вартість утримання 1 кв. м 
шляхів, які планується утримувати грн. 0,21 0,21 0,19 0,19 0,404 0,404

середня вартість утримання 1 світлофора грн. 25367,69 25367,69 30000 30000 44 700 44 700
середня вартість встановлення 1 
дорожнього знаку, таблички з графіком 
руху, покажчика вулиць

грн.
1278,91 1278,91

1197,82 1197,82
1552,17 1552,17

середня вартість заміни 1 
дощоприймальної решітки або люка грн.

1344,22 1344,22 5000 5000

середня вартість очистки 1 м.п. зливової 
каналізації грн.

199,83 199,83 441,5 441,5
середня вартість нанесення 1 км. 
дорожньої розмітки грн.

6800 6800 6666,67 6666,67 130 130
середня вартість придбання однієї 
антипаркувальної бетонної півсфер 20 20

середня вартість вирівняння 1 м бортових 
каменів грн.

312 312 190,5 190,5

якості
темп зростання площі шляхів, що 
утримуються, порівняно з попереднім 
роком

%
100 100

100 100 100 100

темп зростання кількості світлофорів, що 
утримуються, порівняно з попереднім 
роком

% 4 од. / 4 ОД. * 
100% 100 100

100 100 100 100

темп зростання кількості встановлення 
дорожніх знаків, табличок з графіком 
руху, покажчиків вулиць, порівняно 3 
попереднім роком

% 97 97 90 90 100 100

темп зростання кількості заміни 
дощоприймальних решіток та люків, 
порівняно з попереднім роком

% 45 45 100 100 100 100

протяжності зливових каналізацій, на 
яких проведено очистку, порівняно із 
запланованою

% 155,6 155,6

темп зростання протяжності нанесення 
дорожньої розмітки, порівняно 3 
попереднім роком

% 64 64 100 100 76,4 76,4



гслііі зростання вирівняння бортових 
-—.‘ : ' порівняно з попереднім роком % 36,4 36,4 142,9 142,9

3

Встановлення тимчасової споруди 
(автобусної зупинки) з благоустроєм 
території біля перехрестя вул.1 Травня 
та вул. Монастирська в м. Хмільник 
Вінницької області (з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи)

затрат

обсяг видатків на придбання та 
встановлення тимчасової споруди грн.

кошторис на 
2020
р.,затверджені 
міським 
головою, акти

47032,35 47032,35

продукту

кількість об’єктів, які планується 
придбати та встановити од.

проектно-
кошторисна
документація, 1 1

ефективності

середні витрати на придбання та 
встановлення тимчасової споруди

грн.
розрахунково: 
47032,35грн. / 1 
од.

47032,35 47032,35

якості

рівень готовності об’єкту %

проектно-
кошторисна
документація, 100 100

4

Встановлення тимчасової споруди 
(автобусної зупинки) з благоустроєм 
території біля костелу Пресвятої Трійці 
в м. Хмільник Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи)
затрат

обсяг видатків на придбання та 
встановлення тимчасової споруди грн.

Кошторис на 
2018 р., реєстр 
розподілу 
зведених 
кошторисів на
2018 р.,
затверджені

продукту

кількість об’єктів, які планується 
придбати та встановити од.

проектно-
кошторисна
документація, 1 1

ефективності

середні витрати на придбання та 
встановлення тимчасової споруди грн.

розрахунково: 
8027,99грн. / 1 
од.

8027,99 8027,99

якості

рівень готовності об’єкту % акти виконаних 
побіт________ 16,1 16,1



1

5

Pі-становлення тимчасової споруди 
(автобусної зупинки) з благоустроєм 
території біля перехрестя вул.Івана 
Богуна та вулЛізи Чайкіної в м. 
Хмільник Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи)

!

затрат

обсяг видатків на придбання та 
встановлення тимчасової споруди грн.

кошіорис на 
2018 р., реєстр 
розподілу 
зведених 
кошторисів на
2018 р.,
затверджені

47032,35 47032,35

продукту

кількість об’єктів, які планується 
придбати та встановити од.

кошторисна
документація,
акти

1 1

ефективності

середні витрати на придбання та 
встановлення тимчасової споруди грн.

розрахунково: 
47032,35 грн. / 
1 од.

47032,35 47032,35

якості

рівень готовності об’єкту %

проектно-
кошторисна
документація, 100 100

6

Встановлення тимчасової споруди 
(автобусної зупинки) з благоустроєм 
території біля перехрестя вул.Івана 
Богуна та вул.Олега Кошового в м. 
Хмільник Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи)

затрат

обсяг видатків на придбання та 
встановлення тимчасової споруди грн.

Кошторис на 
2018 р., реєстр 
розподілу 
зведених 
кошторисів на
2018 р., 
затверджені

4781 1,28 47811,28

продукту

кількість об’єктів, які планується 
придбати та встановити од.

проектно-
кошторисна
документація,
акти
виконаних
робіт

1 1

ефективності

середні витрати на придбання та 
встановлення тимчасової споруди грн.

розрахунково: 
47811,28 грн./ 
І од.

47811,28 47811,28

якості



pi:.-':.:-, і ості об’єкту %

п р  CKTHÖ-

к ta 
документі:! ,ія, 
акз и виконаних 
робіт.

100 100

1

7

Нове будівництво тротуару по вул. 
Вузькоколійна (від вул. Сидориська до 
вул. Івана Богуна) в м. Хмільник
Вінницької області ( з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи)
затрат

обсяг видатків на будівництво грн.

кошторис на 
2018 р., реєстр 
розподілу 
зведених 
кошторисів на 
2018 р., реєстр 
змін розподілу 
зведених 
кошторисів на 
2018 р., довідка 
про зміни

266907,46 266907,46

продукту
од. тгристпттср 1 1

ефективності

середні витрати на будівництво грн. розрахунково: 
289912 гпн./1 266907,46 266907,46

якості

рівень готовності об’єкту
%

(289912 грн./ 
266907,46грн. 96 96

8

Нове будівництво тротуару по вул. 
Північна (від вул. Пирогова до в’їзду 
на територію підприємства по вул. 
Північна, 67) в м. Хмільник 
Вінницької області (з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи)

затрат

обсяг видатків на будівництво грн. Кошторис на 
2018 п.. реєстр 829932,91 829932,91 329635,74 329635,74

продукту
кількість об’єктів, які планується
побудувати од. проектно-

коштооисна 1 1 1 1

ефект ивності

середні витрати на будівництво грн.
розрахунково:
1 163407 грн. / 
1 од.

829932,91 829932,91 329635,74 329635,74

якості

рівень готовності об’єкту % 71 71 100 100

9

Капітальний ремонт частини дороги по 
вул.ІТравня від пам’ятника 
Б.Хмсльницького до кінцевої зупинки 
маршруту № 5  в м.Хмільнику 
Вінницької області (з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи)



і І------------------- !--------------------1 :::прат ' 1 1 1 1 1 1---------------- 1----------------

обсяг видатків на капітальний ремонт

грн.

і\<'Міирис на 
2018 р., реєстр 
розподілу 
зведених 
кошторисів на
2018 р.,
затверджені 3050000 3050000

5402515 5402515

продукту
кількість об’єктів, які планується 
відремонтувати од.

проектно-
кошторисна
документація, 1 1 1 1

ефективності

середні витрати на капітальний ремонт
грн.

розрахунково: 
3 050000 грн. / 3050000 3050000

5402515 5402515

якості %
проектно-
кошторисна
документація,

35 35 100 100

10

Капітальний ремонт дороги з 
тротуаром по вул. Декабристів в м. 
Хмільнику Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням 
її експертизи)
затрат
обсяг видатікв

грн.
кошторисна
документація,
акти

969736,91 969736,91

продукту

кількість об’єктів, які планується 
відремонтувати од.

проектно-
кошторисна
документація,
avTu

1 1

ефект и в 11 ост і

середні втрати на капітальний ремонт грн.
ризрпхутгкивттг- 
969,73691 грн. 969736,91 969736,91

якості

рівень готовності об’єкту %

проекти-
кошторисна
документація,
акти
виконаних

100 100

п

Капітальний ремонт частини тротуару 
по проспекту Свободи біля пам’ятника 
Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику 
Вінницької області (з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи)
затрат
обсяг видатікв

грн.

ктно-
кошторисна
документація,
акти

1612602,95 1612602,95 94605,47 94605,47

продукту



кількість об’єктів, які планується 
відремонтувати

од.

проектно--------
кошторисна
документація, і 1 1 1

ефективності

и па капітальний ремонт грн.
розрахунково:
1 707209 грн. / 1612602,95 1612602.05 94605,47 94605,47

якості

рівень готовності об’єкту %

проектно-
кошторисна
документація,
акти
виконаних

94 94 100 100

12

Капітальний ремонт тротуару по 
проспекту Свободи (від торгового 
центру «Грош-Експрес» до світлофора 
по вул. Пушкіна) в м. Хмільник 
Вінницької області (з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи)

1 затрат

обсяг видатків на капітальний ремонт грн.

Кошторис на 
2018 р., реєстр 
розподілу 
зведених 
кошторисів на 
2018 р., 
затверджені 
міським

17995,94 17995,94

2 продукту

кількість об’єктів, які планується 
відремонтувати од.

проектно-
кошторисна
документація,
яктн

• 1

3 ефект ив пості

середні витрати на капітальний ремонт грн.
розрахунково. 
17995,94 грн./ 17995,94 17995,94

4 якості

рівень готовності об’єкту %

проектно-
кошторисна
документація,
акти

100 100

13

Капітальний ремонт частини тротуару 
по вул.1 Травня (від зупинки «Радон» 
до будинку по вул.Моііастирська,1) в 
м. Хмільнику Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням 
її експертизи)

1 затрат

обсяг видатків на капітальний ремонт грн.

Кошторис на 
2018 р., реєстр 
розподілу 
зведених 
кошторисів на
2018 р.,
затверджені
міським

720298,33 720298,33



продукту

кількість об’єктів, які планується 
відремонтувати

проектно-
кошторисна
документація,

ефективності

середні витрати на ремонт грн.
іфисмпи-

кошторисна 720298,33

I fob

720298,33

100

14

Капітальний ремонт підпірної стінки 
вздовж тротуару по вул. 1 Травня від 
вул.Кутузова в м. Хмільнику 
Вінницької області(з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи)

затрат
іхишіириї на— 
2018 р., реєстр 
розподілу 
зведених

обсяг видатків на капітальний ремонт грн. 14500 14500

продукту

кількість об’єктів, які планується 
відремонтувати

проектно-
кошторисна
документація,
акти________

ефективності
ризрахункиви.
1 .Л£.Г\Г> ... .. ..__1—1—середні витрати на капітальний ремонт тис, грн. 14500 14500

11 риск 1 ми-
кошторисна
документація,

рівень готовності об’єкту % 100 100

15

Капітальний ремонт підпірної стінки 
по вул.С.Муравського (з 
виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи)

затрат
кийморие на 
2018 р., реєстр 
розподілу 
зведених 
кошторисів на
2018 р.,
затверджені
міським

обсяг видатків на капітальний ремонт грн. 13948 13948

продукту

кількість об’єктів, які планується 
відремонтувати

проектно-
кошторисна
документація,
акти
виконаних___

ефективності

середні витрати на капітальний ремонт грн.
розрахунково: 
50000грн. /1 
sin__________

13948 13948



4 якості %

проектно-
кошторисна
документація,
акти
виконаних
робіт

показник
показник буде буде 
уточнений уточнений 
після після 
виготовлення виготовленн 
ПКД я ПКД

16

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вул. Магістральна в 

м.Хмільнику Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням її 

експертизи)
1 затрат

обсяг видатків грн.

2018 р., реєстр 
розподілу 
зведених 
кошторисів на
2018 р.,

1373024,02 1373024,02 1461975 1461975

2 продукту

кількість об’єктів, які планується 
відремонтувати од.

проектно-
кошторисна
документація,

1 1 1 1

3 ефективності

середні витрати на капітальний ремонт грн.
[JÜjptiAyHMJÖU.
2 352400грн. / 1373024,02 1373024,02 1461975 1461975

4 якості
рівень готовності об'єкту % 46 46 100 100

17

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вул. Староміська в 
м.Хмільнику Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи)

1 затрат

обсяг видатків на капітальний ремонт грн.

Кошторис на 
2018 р., реєстр 
розподілу 
зведених

12690 12690

2 продукту

кількість об’єктів, які планується 
відремонтувати од.

проектно-
кошторисна
документація, 1 1

3 ефективності

середні витрати на капітальний ремонт грн.
ри^ралункиьи.
12690 грн./1 12690 12690

4 якості

рівень готовності об’єкту'

проектно-
кошторисна
документація, 100 100

18

Капітальний ремонт дороги по пров. 
Декабристів в м. Хмільнику 
Вінницької області (з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи)

1 затрат



обсяг видатків на реконструкцію

грн.

розподілу 
показників 
зведених 
кошторисів на
2018 р.,
довідка про 
зміни до

938182,46 938182,46

2 продукту

кількість об’єктів, які планується 
реконструювати од.

проектно-
кошторисна
документація,
акти

1 1

3 ефективності

середні витрати на реконструкцію грн.
розрахунково: 
938182,46 
грн. /1  од.

938182,46 938182,46

4 якості %

проектно1-
кошторисна
документація,
акти
виконаних
робіт.

100 100

19

Капітальний ремонт частини дороги 
по провулку Кутузова та частини 
дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику 
Вінницької області (з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи)

1 затрат

обсяг видатків на капітальний ремонт грн. 2018 р., акти 
виконаних

9720,53 9720,53 2352488 2352488

2 продукту

кількість об’єктів, які планується 
відремонтувати од.

проем но- 
кошторисна 
документація, 
акти

1 1 1 1

3 ефективності

середні витрати на капітальний ремонт грн.
розрахунково: 
9720,53 грн./
1 ТЧТТ___________

9720,53 9720,53 2352488 2352488

4 якості
рівень готовності об’єкту % 0,3 0,3 48,9 48,9

20
Будівництво дороги по вул. Нагірна в 
м. Хмільнику Вінницької області 
(завершення робіт розпочатих у 2017 
році)

1 затрат

обсяг видатків грн.
кошторисна
документація,
акти

81828,99 81828,99

2 продукту

кількість об’єктів од.

проектно-
кошторисна
документація, 1 1

3 ефективності



середні витрати на один об’єкт

грн.

Розрахунково 
(обсяг 
видатків на 
кількість

81828,99 81828,99

4 якості % рівень
готовності 100 100

21
Капітальний ремонт частини дороги по 
вул. Виноградна від вул.ІТравня до 
ДНЗ №6 в м. Хмільнику Вінницької 
області (з виготовленням ПКД та 
виготовленням її експертизи)

1 затрат

обсяг видатків грн.
кошторисна
документація,
акти

989603,27 989603,27

2 продукту

кількість об’єктів од.

проектно-
кошторисна
документація,
акти

1 1

3 ефективності

середні витрати на один об’єкт
грн.

(обсяг 
видатків на 
кількість

989603,27 989603,27

4 якості % рівень 100 100

22

Капітальний ремонт частини дороги 
по вул. Тургенева (від ПКЗ+90 до 
пішохідного містка через річку 
Південний Буг в районі МРЦ 
«Південний Буг») в м. Хмільнику 
Вінницької області (з виготовленням 
ПКД та проведенням її' експертизи)

1 затрат

обсяг видатків грн.
кошторисна
документація,
акти

1074380,83 1074380,83

2 продукту

кількість об’єктів од.

проектно-
кошторисна
документація, 1 1

3 ефективності

середні витрати на один об’єкт грн. (обсяг 
видатків на 1074380,83 1074380,83

якості % рівень
100 100

23

Капітальний ремонт підпірної стінки 
вздовж тротуару по вул. Столярчука в 
м. Хмільнику Вінницької області 
(завершення робіт розпочатих у 2017 
році)

1 затрат



обсяг видатків грн.

проектно-
кошторисна
документація,
акти

508919,69 508919,69

2 продукту

кількість об’єктів од.

проектно-
кошторисна
документація,
яктн

1 1

3 ефективності

середні витрати на один об’єкт

грн.

Розрахунково 
(обсяг 
видатків на 
кількість

508919,69 508919,69

4 якості % ріВСНЬ 100 100

24

Реконструкція частини дороги по вул. 
Виноградна від вул.ІТравня до ДНЗ 
№5 в м. Хмільнику Вінницької області 
(з виготовлення ПКД та 
виготовленням її експертизи)

1 затрат

обсяг видатків
грн.

при^ічііи
кошторисна
документація,
акти

653946,32 653946,32

2 продукту

кількість об’єктів од.

проектно-
кошторисна
документація,
акти

1 1

3 ефективності

середні витрати на один об’єкт
грн.

(обсяг 
видатків на 
кількість

653946,32 653946,32

4 якості % ртеспБ 100 100

25

Реконструкція частини дороги 
(1ІК0+00-ПК12+33) по вул. Івана 
Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. 
(завершення робіт розпочатих у 2017 
році)

1 затрат

обсяг видатків
грн.

проектно-
кошторисна
документація,

572932,81 572932,81

2 продукту

кількість об’єктів од.

проектно-
кошторисна
документація, І 1

3 ефективності

середні витрати на один об’єкт
грн.

(обсяг 
видатків на 
кількість

572932,81 572932,81

4 якості % рівень 100 100



26

Реконструкція частини дороги по вул. 
Меморіальна від вул. Пушкіна до вул. 
Літописна в м. Хмільнику Вінницької 
обл. (завершення робіт розпочатих у 
2017 році)

1 затрат

обсяг видатків
грн.

проектно-
кошторисна
документація,
акти

51862,14 51862,14

2 продукту

кількість об’єктів од.

проектно-
кошторисна
документація, 1 1

3 ефективності

середні витрати на один об’єкт
грн.

(обсяг 
видатків на 
кількість

51862,14 51862,14

4 якості % рівень
100 100

27

Реконструкція дороги по вул. Пирогова 
в м. Хмільнику Вінницької обл. 
(завершення робіт розпочатих у 2017 
році)
затрат

обсяг видатків
грн.

кошторисна
документація,
акти

518241,66 518241,66

продукту

кількість об’єктів од.

проектно-
кошторисна
документація,
акти

1 1

ефект неп ост і

середні витрати на один об’єкт
грн.

. —г—j ------
(обсяг 
видатків на 
кількість

518241,66 518241,66

якості % 100 100

28

Реконструкція частини тротуару по 
вул. Столярчука від вул. 
Котляревського до вул. С.Муравського 
в м. Хмільнику Вінницької області 
(завершення робіт розпочатих у 2017 
році

1 затрат

обсяг видатків
грн.

кошторисна
документація,
акти

1020 1020

2 продукту

кількість об’єктів од.
кошторисна
документація,
акти

1 І

3 ефективності



середні витрати на один об’єкт

грн.

Розрахунково 
(обсяг 
видатків на 
кількість

1020 1020

4 якості % ршепь 100 100

29

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. 
Слобідському в м.Хмільник Вінницької 
області (завершення робіт розпочатих у 
2017 році)

1 затрат

обсяг видатків

грн.

кошторисна
документація,
акти
виконаних

43051,09 43051,09

2 продукту

кількість об’єктів

од.

кошторисна
документація,
акти
виконаних

1 1

3 ефективності

середні витрати на один об’єкт
грн.

(обсяг 
видатків на 
кількість

43051,09 43051,09

4 якості % [лисгіь 100 100

ЗО

Капітальний ремонт частини 
дорожнього покриття (ПК0+00- 
ПКЗ+90) по вул.Тургенева в 
м.Хмільник Вінницької області 
(завершення робіт розпочатих у 2017 
році)
затрат

обсяг видатків

грн.

проектно-
кошторисна
документація,
акти

88364,04 88364,04

продукту

кількість об’єктів

од.

кошторисна
документація,
акти
виконаних

1 1

ефективності

середні витрати на один об’єкт
грн.

ттрискпго5
кошторисна
документація,
акти

88364,04 88364,04

якості % рТВиТТБ 100 100

31

Реконструкція частини тротуару по 
вул. 1 Травня від вул. Кутузова до 
пам'ятника Б. Хмельницького в м. 
Хмільнику Вінницької області 
(завершення робіт розпочатих у 2016 
році)

1 затрат



обсяг видатків

грн.

кошторисна
документація,
акти
виконаних

89841,72 89841,72

2 продукту

кількість об’єктів
од.

кошторисна
документація,
акти

1 1

3 ефективності

середні витрати на один об’єкт
грн.

11 1 nu-
кошторисна
документація,
акти

89841,72 89841,72

4 якості % рівень 100 100

32

Будівництво тротуару по вул.
Комарова в м. Хмільнику Вінницької 
області (завершення робіт розпочатих у 
2016 році)
затрат

обсяг видатків

грн.

проектно-
кошторисна
документація,
акти

101403,33 101403,33

продукту

кількість об’єктів
од.

■ ■f'VVU •
кошторисна
документація,
акти

1 1

ефект ивност і

середні витрати на один об’єкт
грн.

кошторисна
документація,
акти

101403,33 101403,33

якості % 100 100

33

Реконструкція мережі зовнішнього 
освітлення пішохідних переходів на 
вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, 
Сиротюка, В. Порика, на проспекті 
Свободи, м. Хмільника Вінницької 
області (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи)

1 затрат

обсяг видатків
грн.

кошторисна
документація,
акти

225529,07 225529,07

2 продукту

кількість об’єктів
од.

проектно-
кошторисна
документація,

5 5

3 ефект ивност і

середні витрати на один об’єкт
грн.

проектно-
кошторисна
документація,
акти

225529,07 225529,07

4 якості % рівень
100 100



34

Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги Т-06-10 «Любар -  
Хмільник -  Лука Барська -  Нова 
Ушиця» в межах міста Хмільника 
Вінницької області від км 48+092 до км 
53+592 (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи)

1 затрат

обсяг видатків

грн.

проектно-
кошторисна
документація,
акти

195000 195000

2 продукту

кількість автомобільних доріг, які 
планується відремонтувати

од.
акти
виконаних
ообіт

1 1

3 ефективності

середні витрати на ремонт одного об’єкту
грн.

Розрахунково 
(обсяг 
видатків на 195000 195000

4 якості % рівень 100 100

35

Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги Т-06-10 «Любар -  
Хмільник-Лука Барська-Нова 
Ушиця» в межах міста Хмільника 
Вінницької області від км 53+592 до км 
56+833 (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи).

1 затрат

обсяг видатків на ремонт

грн.

проектно-
кошторисна
документація,
акти

103000 103000

2 продукту

кількість автомобільних доріг, які 
планується відремонтувати

3 ефективності

середні витрати на ремонт одного об’єкту

грн.

Розрахунково 
(обсяг 
видатків на 
кількість од.)

103000 103000

4 якості % piuctlb 100 100

36

Реконструкція дороги по вул. Кутузова 
з велосипедною доріжкою в м. 
Хмільнику Вінницької області(з 
коригуванням ПКД та проведенням її 
експертизи)

затрат



обсяг видатків

грн.

Кошторис на 
2019 р., реєстр 
розподілу 
зведених 
кошторисів на 
2019 р., 
затверджені 
міським

50000 50000 2 500 000 2 500 000

продукту

кількість об’єктів, які планується 
придбати та встановити

од.
кошторисна
документація,
акти

■
1 1 1

ефективності

середні витрати на придбання та 
встановлення тимчасової споруди

грн. 50000грн. / 1 
од

50000 50000 2 500 000 2 500 000

якості

рівень готовності об’єкту

%

проектно-
кошторисна
документація,
акти
виконаних
робіт

Показник буде 
уточнений після 
коригування ПКД

Показник
буде
уточнений
після
коригування
ПКД

Показник
буде
уточнений
після
коригування
ПКД

Показник
буде
уточнений
після
коригування
ПКД

37

Отримання сертифікату, який 
видається при прийнятті в 
експлуатацію закінченого 
будівництвом об’єкта «Реконструкція 
частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по 
вул. Івана Богуна в м. Хмільнику 
Вінницької обл.

затрат

обсяг видатків

грн.

довідка про 
зміни до 
кошторису на 
2019 р., 
затверджена 
міським 
головою, 
технічна 
інвентаризація

20000 20000

продукту
кількість автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури, на яких планується отримати 
сертифікат

ШТ. сертифікат 1 1

ефективності

середні витрати на отримання 
сертифікату

грн.
(обсяг 
видатків на 
кількість

20000 20000

якості

рівень готовності завдання % 000 грн. / 20 000 
грн. * 100% 100 100



38

Придбання автобусної зупинки зі 
встановленням по вул. Небесної Сотні 
біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в 
м. Хмільник Вінницької області

затрат

обсяг видатків

грн.

ЗМІНИ ДО

кошторису на
2019 р.,
затверджена
м і с ь к и м

головою,
первинна

35000 35000

продукту

кількість об’єктів, які планується 
придбати та встановити

од.
документація на 
придбання та 
встановлення

1 1

ефективності
середні витрати на придбання та 
встановлення тимчасової споруди

грн. 35 000 грн. / 1 
ОД

35000 35000

якості % 100 100

39

Капітальний ремонт частини 
дорожнього покриття по вул.Північна 
від вул.Комарова до залізничного 
переїзду (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи)

затрат

обсяг видатків

грн.

2019 р., реєстр
розподілу
зведених
кошторисів на
2019р.,
затверджені

15000 15000

продукту

кількість об’єктів, які планується 
відремонтувати

од.
кошторисна
документація,
акти

1 1

ефективності

середні витрати на капітальний ремонт
грн. 15,0 тис. грн. / 

1 од.
15000 15000

якості %
рівень

готовності
об'єкта

показник буде 
уточнений після 
виготовлення 
ПКД

показник буде
уточнений
після
виготовлення
ПКД

40

Капітальний ремонт дороги по 
вул.М.Вовчка в м.Хмільник 
Вінницької області (з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи)

затрат



УСЬОГО
з них: штатні одиниці за загальним 

фондом, що враховані також у 
спеціальному фонді

X X X X X X X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020роках:
(грн)

N з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

2018 рік (звіт) 2019рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом 
(4 + 5)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(10+11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

Програма утримання дорожнього 
господарства міста Хмільника на 
2018-2020 роки.

рішенням 
міської ради 7 
скликання від 
08.12.2017 р. 
№1256 (зі 
змінами)

3293547,93 11942240,74 15235788,67 2680440 9741219,21 12421659,21 4748200 4000000 8748200

УСЬОГО 3293547,93 11942240,74 15235788,67 2680440 9741219,21 12421659,21 4748200 4000000 8748200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__- 20__роках:
(грн)

N з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

2021 рік (прогноз) 2022рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(4 + 5)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО

Код
Економіч

ної
класифіка

ції
видатків

бюджету / 
код

Класифік 
а ці ї

кредитува
ння

бюджету

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові видатки 
/ надання 
кредитів

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.20_

Дебіторська 
заборгованіст 

ь на
01.01.20__

Очікувана 
дебіторська 
заборгованіс 

ть на
01.01.20__

Причини
виникнення

заборгованості

Вжиті заходи 
ЩОДО

погашення
заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__році.
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018- 2022 роках:
(грн)



Найменув
ання

об'єкта
відповіли

одо
проектно-
кошторис

ної
документ

ації

Строк реалізації об'єкта (рік початку і 
завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2018 рік (звіт) 2019рік (затверджено) 2020рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

спеціальний
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

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

Нове
будівництво 
тротуару по 
вул.
Вузькоколіи 
на (від вул. 
Сидориська 
до вул .Ів ан а 
Богуна) в  м. 
Хмільник 
Вінницької 
області ( з 
виготовленії 
ям  ПКД та 
проведенням 
її
експертизи)

2018р. 266907,46 266907,46 100

Нове
будівництво 
тротуару по 
вул. Північна 
(від вул. 
Пирогова до 
в'їзду на 
територію 
підприємства 
по вул. 
Північна. 67) 
в м. Хмільник 
Вінницької 
області (з 
виготовлення 
м ПКД та 
проведенням 
її експертизи)

2018р.-2019р.

829932,91 329635,74



Капітальний
ремонт
частини
дороги по
вул.1Травня
від
пам'ятника
Б.Хмсльницьк
ого до
кінцевої
зупинки
маршруту №5
в
м.Хмільнику 
Вінницької 
області (з 
виготовлення 
м ПКД та 
проведенням 
її експертизи)

2018-2019рр. Завершення робіт 
планується планується при наявності 

фінансування
5 402 515 10641,1 0,19 5 402 515 100

Капітальний 
ремонт 
дороги 3 
троту аром по 
вул.
Декабристів 
в м.
Хмільнику 
Вінницької 
області (з 
виготовлення 
ПКД та 
проведенням 
її експертизи)

2018-2019рр. Завершення робіт 
планується планується при наявності 

фінансування

969736,91

1612602,95

Капітальний 
ремонт 
частини 
тротуару по 
проспекту 
Свободи біля 
пам'ятника 
Т.Г.Шевченка 
в м.
Хмільнику 
Вінницької 
області( з 
виготовлення 
м ПКД та 
проведенням 
її експертизи)

2018-2019рр. Завершення робіт 
планується планується при наявності 

фінансування



Капітальний 
ремонт 
тротуару по 
проспекту 
Свободи (від 
торгового 
центру «Грош 
Експрес» до 
світлофора 
по вул. 
Пушкіна) в м. 
Хмільник 
Вінницької 
області (з 
виготовлення 
м ПКД та 
проведенням 
її експертизи)

Капітальний 
ремонт 
частини 
тротуару по 
вул. 1 Травня 
(від зупинки 
«Радон» до 
будинку по 
вул. Монастир 
ська, 1) в м. 
Хмільнику 
Вінницької 
області (з 
виготовлення 
м ПКД та 
проведенням 
ії експертизи)

Капітальний 
ремонт 
дорожнього 
покриття по 
вул.Магістрал 
ьна в
м.Хмільнику 
Вінницької 
області (з 
виготовлення 
м ПКД та 
проведенням 
її експертизи)

2018-2019рр. Завершення робіт 
планується планується при наявності 

фінансування

2018р.

2018р.

100

17995,94 17995,94

100

721529,53 721529,53

100

1373024,02 1373024,02



Капітальний 
ремонт 
частини 
дороги по
вул.
Тургенева 
(від ПКЗ+90 
до
пішохідного 
містка через 
річку 
Південний 
Буг в районі 
МРЦ
«Південний 
Буг») вм . 
Хмільнику 
Вінницької 
області (з 
виготовлення 
м ПКД та 
проведенням 
її експертизи)

Реконструкція 
частини 
дороги по 
вул.
Виноградна
від
вул. 1 Травня 
до ДНЗ №5 в 
м. Хмільнику 
Вінницької 
області (з 
виготовлення 
ПКД та 
виготовлення 
м її
експертизи)

2018

1074380.83

653946,32

1074380,83

100

2018р.

653946,32

100

Реконструкція 
дороги по 
вул. Кутузова
3
велосипедною 
доріжкою в 
м. Хмільнику 
Вінницької 
області(з 
коригуванням 
ПКД та 
проведенням 
її експертизи)

2019р.-2020р.

буде уточнено 
після

коригування
ПКД

1402488

2500000

Капітальний 
ремонт 
дороги по
вул.
М.Вовчка в 
м. Хмільнику' 
Вінницької 
області (з 
виготовлення 
ПКД та 
проведенням 
її експертизи)

2020р.

буде уточнено 
після

проведення
експертизи

ПКД

1500000



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20_році, очікувані результати у 20__році, обгрунтування необхідності
передбачення витрат на 20__- 20__роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__- 20__роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20_році:
(грн)

IV и д

Економіч
ної

класифіка
ції

видатків 
бюджету /

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові видатки 
і  надання 
кредитів

Кредиторська 
заборгованість 

на початок 
минулого 

бюджетного 
періоду

Кредиторська 
заборгованіст 

ь на кінець 
минулого 

бюджетного 
періоду

Зміна
кредитореьк 

ої
заборговано

сті
(6-5)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів Бюджетні

зобов'язання
(4 + 6)

загального фонду спеціального
фонду

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20_- 20__роках:
(грн)

Код
Економіч

ної
класифіка

ції
видатків

бюджету / 
код

Класифік 
а ці ї

кредитува
ння

бюджету

Найменування

20 _ рік 20 рік

затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість 

на початок 
поточного 

бюджетного 
періоду

планується погасити 
кредиторську заборгованість 

за рахунок коштів

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань 

(3-5)

граничний обсяг

можлива 
кредиторська 

заборгованість 
на початок 
планового 

бюджетного 
періоду 
(4 -5 -6 )

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість за рахунок 
коштів

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань 

(8-Ю )

загального
фонду

спеціального
фонду

загального
фонду

спеціальног 
о фонду

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 20_____ - 20______ роках:
(грн)



Код
Економій

ної
класифіка

ції
видатків 

бюджету / 
код

Класифік
ації

кредитува
ння

бюджету

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові видатки 
/ надання 
кредитів

Дебіторська 
заборгованість 
на01.01.20__

Дебіторська 
заборгованій 

ь на
01.01.20__

Очікувана 
дебіторська 
заборгованіс 

ть на
01.01.20__

Причини
виникнення

заборгованості

Вжиті заходи 
щодо

погашення
заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20_році.

15. Підстави та обгрун тування видатків спеціального фонду на 20_рік та на 20__ - 20__роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз
результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фондубиМжету у 20__році, та очікувані результати у 20__ році.

В.о.начальника управління 

Головний бухгалтер

І.С.Литвиненко
(прізвище та ініціали) 
Л.В.Павленко

(п ідп и с) (прізвищ е та  ін іціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 

17 липня 2015 року N 648 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 17 липня 2018 року N 617)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018- 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради_____________  ______ 1200000________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (к о д  Т и п о в о ї в ід о м ч о ї

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)
2. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради____________________________________________  ________ 1210000________

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого 

бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів

3. ________________1218120_______________________________ 8120_________________________ 0320____________________________ Заходи з організації рятування на водах_________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування (код Типової програмної класифікації видатків та (код Ф ункціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) місцевого бюджету)

26287105
(код за ЄДРПОУ)

26287105
(код за ЄДРПОУ)

02537000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018- 2020 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;3абезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об’єктах на 2020рік
2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки., затверджена рішенням 3 сесії міської 
ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Найменування

2018 рік (звіт) 2019рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом
(3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14
Надходження із загального фонду 
бюджету 108558,69 X X 108558,69 122957 X X 122957 131000 X X 131000

Власні надходження бюджетних установ 
(розписати за видами надходжень) X X X

Інші надходження спеціального фонду 
(розписати за видами надходжень) X X X

Повернення кредитів до бюджету X X X
УСЬОГО 108558,69 108558,69 122957 122957 131000 131000

2) надходженні! для викопаний бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

[ 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)



Код Найменування загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом
(3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду 
бюджету 125080 X 125080 X

Власні надходження бюджетних установ 
(розписати за видами надходжень) X X

Інші надходження спеціального фонду 
(розписати за видами надходжень) X X

Повернення кредитів до бюджету X X
УСЬОГО 125080 125080

6. Витрати та кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018- 2020 роках:

ІІЕій___ ____________________________ ________________________________
Код

Економіч
ної

класифіка
ції

видатків

Найменування

2018рік (звіт) 2019рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом
(3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 12)

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5920 5920

2610
субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям) 108558,69 108558,69 122975 122975

125080 125080

УСЬОГО 108558,69 108558,69 122975 122975 131000 131000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__- 20__ роках:
(грн)

Класифік
ації

кредитува
ння

К і м н а т ,

Найменування

20__рік (звіт) 20 рік (затверджено) 20 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(11 +12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022роках:
(грн)

Код
І F k-о н ґ ї м іч 2021 рік (прогноз) 2022рік (прогноз)



ної
класифіка

ції
видатків

Найменування загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом
(3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом 
(7 + 8)

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2610 субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям) 125080 125080

УСЬОГО 125080 125080

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20_- 20__ роках:
(грн)

Код
Класифік

ації
кредитува

ння
бюджету

Найменування

20 рік (прогноз) 20 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом
(3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018- 2020 роках:
(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів

2018рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

1 Забезпечення безпечних умов відпочинку 
населення на водних об’єктах 1 0 8 5 5 8 , 6 9 1 0 8 5 5 8 , 6 9 122975 122975

131000 131000

УСЬОГО 1 0 8 5 5 8 , 6 9 1 0 8 5 5 8 , 6 9 122975 122975 131000 131000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021- 2022 роках:
(грн)

2021 рік (прогноз) 2022рік прогноз)

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Забезпечення безпечних умов відпочинку 
населення на водних об’єктах

125080 125080

УСЬОГО 125080 125080

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

N з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

2018рік (звіт) 2019рі к (затверджено) 2020рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом 
(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(8 + 9)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

1

Забезпечення безпечних умов 
відпочинку населення на водних 
об’єктах

1 затрат

обсяг видатків грн.

Кошторис,
реєстр
розподілу
показників
зведеного
кошторису,
затверджені
міським
головою,
план
використай
ня
бюджетних
коштів,
первинні
документи

108558,69 108558,69 122957 122957 131000 131000

кількість рятувальних підрозділів на воді

од.

Рішення 64 
сесії міської 
ради 5 скл 

від
22.04.2010 

р. №598 
«Про

ліквідацію
Хмільницьк

ої
комунальної 
рятувально- 
водолазної 
служби на 

воді"

1 1 1 1 1 1



2 продукту

кількість жителів міста чол.
Статистичні
дані 27 984 27 984 27 984 27 984 27 984 27 984

3 ефективності

середня вартість утримання одного 
рятувального підрозділу

грн.

реєстр
розподілу
показників
зведеного
кошторису,
затверджені
міським
головою,
план
використання
бюджетних
коштів,
розрахунок
до
бюджетного
запиту

108558,69 108558,69 117957 117957 125080 125080

вартість послуг рятувальних служб в тому 
числі з пошуку загиблих на воді

грн.
Договір,
первинні
документи

5000 5000 5000 5000 5000 5000

вартість виготовлення інформаційних 
табличок з питань безпеки на водних 
об’єктах

грн.
Договір,
первинні
документи

920 920 920 920 920 920

4 якості %

забезпеченіс 
ть пляжів та 
зон
відпочинку
рятувальни
ми
підрозділам
и

100 100 100 100 100 100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021- 2022роках:
(грн)

N з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

2021 рік (прогноз) 20 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Забезпечення безпечних умов 
відпочинку населення на водних 
об’єктах
затрат



обсяг видатків грн.

Кошторис,
реєстр
розподілу
показників
зведеного
кошторису,
затверджені
міським
головою,
план
використай
ня
бюджетних
коштів,
первинні
документи

125080 125080

продукту

кількість жителів міста
чол.

статистичні
дані 27 984 27 984

ефективності

середня вартість утримання одного 
рятувального підрозділу

грн.

реєстр
розподілу
показників
зведеного
кошторису,
затверджені
міським
головою,
план
використання
бюджетних
коштів,
розрахунок
до
бюджетного
запиту

125080 125080

вартість послуг рятувальних служб в тому 
числі з пошуку загиблих на воді

грн.
Договір,
первинні
документи

вартість виготовлення інформаційних 
табличок з питань безпеки на водних 
об’єктах

грн.
Договір,
первинні
документи

якості %

забезпеченіс 
ть пляжів та 
зон
відпочинку
рятувальни
ми
підрозділам
и

100 100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)



Найменув
ання

20 рік (звіт) 20 рік (затверджено) 20 рік (проект) 20__рік (прогноз) 20 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

УСЬОГО

у тому числі 
оплата праці 

штатних 
одиниць за 
загальним 

фондом, що 
враховані 
також у 

спеціальном 
у фонді

X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п Категорії працівників

20 рік (звіт) 20 рік (план) 20 рік 20_ рік 20_ рік

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд

затверджено
фактично

зайняті
затверджено фактично

зайняті
затверджено

фактично
зайняті затверджено

фактично
зайняті

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 із 14 15 іб

УСЬОГО
з них: штатні одиниці за загальним 

фондом, що враховані також у 
спеціальному фонді

X X X X X X X

11. Місцсві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/рсгіональпі програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п
Найменування місцевої/регіональної 

програми

Коли та 
яким

документом
затверджена

2018рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(4 + 5)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(10+11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 її 12



1
Комплексна програма захисту населення і 
територій м. Хмільника у разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій на 
2016-2018 роки

рішенням 3 
сесії МІСЬКОЇ 

ради 7 
скликання 
від
04.12.2015р. 
№36 (зі 
змінами)

108558,69 108558,69

2

Комплексна програма захисту населення і 
територій Хмільницької ОТГ у разі 
загрози та виникнення надзвичайних 
ситуацій на 2019- 2021 роки

рішенням 53 
сесії міської 
ради 7 
скликання 
від
19.10.2018р. 
№1700 (зі 
змінами) 122957 122957

131000 131000

УСЬОГО 108558,69 108558,69 122957 122957 131000 131000

2) місцеві/рсгіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022роках:
(грн)

N з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Коли та 
яким

документом
затверджена

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(4 + 5)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Комплексна програма захисту населення і 
територій м. Хмільника у разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій на 
2016 - 2018 роки

рішенням 3 
сесії міської 
ради 7 
скликання 
від
04.12.2015р. 
№36 (зі 
змінами)

125080 125080

УСЬОГО 125080 125080

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__- 20__ роках:
(грн)

Найменув 
ання 

об'єкта 
відповідн 

одо Строк реалізації об'єкта (рік початку і Загальна

20__рік (звіт) 20__рік (затверджено) 20__рік (проект) 20__рік (прогноз) 20__рік (прогноз)



проектно-
кошторис

ної
документ

ації

завершення)
вартість
об'єкта

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
ГОТОВНОСТІ

об'єкта на 
кінець 

бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__році, очікувані результати у 20__ році,
обгрунтування необхідності передбачення витрат на 20__- 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__-20__ роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__році:
(грн)

— ісод—  
Економія 

ної
класифіка

ції
видатків 

бюджету /

Найменування

Затверджен 
О 3

урахування 
м змін

Касові 
видатки / 
надання 
кредитів

"кредиторсь
ка

заборговані 
сть на 

початок 
минулого 

бюджетного

"кредиторсь
ка

заборговані 
сть на 
кінець 

минулого 
бюджетного

Зміна
кредиторськ

ої
заборговано

сті
(6 -5 )

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок 

коштів
Бюджетні 

зобов'язання 
(4 + 6)

загального
фонду

спеціальног 
о фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__- 20__ роках:
(грн)

Код
Економій

ної
класифіка

ції
видатків

бюджету / 
код

Класифік
ації

кредитува
ння

бюджету

Найменування

20 рік 20 рік

затверджені
призначенн

я

кредиторськ
а

заборговані 
сть на 

початок 
поточного 

бюджетного 
періоду

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість за рахунок 
коштів

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань 

(3 -5 )

граничний
обсяг

можлива
кредиторськ

а
заборговані 

сть на 
початок 

планового 
бюджетного 

періоду 
( 4 - 5 - 6 )

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість за рахунок 
коштів

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань 

(8 -10)

загального
фонду

спеціальног 
о фонду

загального
фонду

спеціальног 
о фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 її 12



УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 20_- 20__ роках:
(грн)

Код
Економій

НОЇ

класифіка
ції

видатків
бюджету / 

код
Класифік

ації
кредитува 

ння
бюджету

Найменування

Затверджен 
О 3

урахування 
м змін

Касові 
видатки / 
надання 
кредитів

Дебіторська 
заборговані 

сть на 
01.01.20__

Дебіторська 
заборговані 

сть на 
01.01.20__

Очікувана 
дебіторська 
заборговані 

сть на 
01.01.20__

Причини
виникнення
заборговано

сті

Вжиті
заходи щодо 
погашення 

заборговано 
сті

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20_році.
15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 20_рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального
фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів cneufôribiioro фонду бюджету у 20__році, та очікувані результати у
20__році.

В.о. начальника управління 

Головний бухгалтер

І.С.Литвиненко
(прізвище та ініціали) 

Л.В.Павленко
(підпис) (прізвище та ініціали)
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