
УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального 
господарства та комунальної власності 
Хмільницької міської ради

Фінансове управління 
Хмільницької міської 
ради

НАКАЗ

Від 17 липня 2018 року м. Хмільник № 13-Д / 31-Д_______
№ упр. ЖКГ та КВ / № фінуправління

Про затвердження паспорту бюджетної програми 
головному розпоряднику бюджетних коштів 
управлінню житлово-комунального господарства 
та комунальної власності Хмільницької 
міської ради на 2018 рік

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 виконавчого комітету Хмільницької 
міської ради від 12.07.2018 р. №270 «Про уточнення бюджетних 
призначень», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю 
ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання 
бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику 
коштів управлінню житлово-комунального господарства та комунальної 
власності Хмільницької міської ради на 2018 рік, що додаються:

№
п/п

Код програмної 
класифікації видатків

КФКВК Найменування бюджетної програми

1 1217360 Виконання інвестиційних проектів

Начальник
управління житлово-комунального 
господарства та комунг 
Хмільницької міської/

МП

В.о.начальника 
)інацец§ого управління 
& ‘ г ої міської ради

_Ю.В.1 Ірисяжнюк



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності Хмільницької міської ради___________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування 
місцевого фінансового органу)
17 липня 2018 року № 13-Д/31-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 120000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217360__________ Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  1 000.0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - __тис.
гривень та спеціального фонду -  1 000.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України:

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»:



- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради:

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р.. затверджена 
рішенням 46 сесії міської ради 7 скликання від 22,12.2017 р. №1265 (зі змінами):

- Рішення 50 сесії міської ради 7 скликання від 27.06.2018 р. №1596 «П р о  внесення змін до міської Програми ро зви тку  
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затвердженої рішенням 45 сесії міської 
ради 7 скликання від 08 грудня 2017 ро к у  № 1254 (зі змінами)».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, 
покрашення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 1217363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеці альн 
ий фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1217363 0490 Підпрограма «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій»
Завдання

1 . Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)

1 000,0 1 000,0

Усього 1 000,0 1 000,0

2



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., 
затвердженої рішенням 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. №1265 (зі змінами).

1217363 1 000,0 1 000,0

Регіональна цільова програма 2

Усього 1 000,0 1 000,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниц 

я виміру Джерело інформації Значення
показника

1 2 3 4 5 6

1217363
Підпрограма «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій»
Завдання 1
Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в 
м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи)

1 затрат
обсяг видатків тис. грн. Кошторис на 2018 р., затверджений міським головою, 

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
1 000,0

2 продѵктѵ
кількість об’єктів, які планується відремонтувати од. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт 1

З



3 ефективності
середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкту тис. грн. 1 000,0 тис.грнЛ од. 1 000,0

4 якості
рівень готовності % Первинні документи на виконання робіт Показник буде 

уточнений після 
виготовлення 

ПКД

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогн
реаліз

пі

оз видатків 
ації інвесті 
роекту3 20:

до кінця 
щійного
8 р.

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальн
ий

фонд

спеціальни
йфонд разом

загаль
ний

фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальни

йфонд

спеціал
ьний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма «Виконання 
інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій»

1217363

Назва інвестиційного проекту 
(об’єкта) 1
Капітальний ремонт алей в 
міському парку ім. Т.Г. Шевченка 
в м. Хмільнику Вінницької 
області (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи)

1 000,0 1 000,0 Ірогнознівидатки 
до кінця реалізації 
нвестиційного 
проекту будуть 
уточнені після 
виготовлення ПКД

Надходж ення із бюдж ету І 000,0 1000,0

Інш і дж ерела фінансування (за 
видами) (за видами)

X

4



Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогн
реаліз

П]

оз видатків 
ації інвесті 
роекту3 20

до кінця 
«ційного 
8 р.

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальн
ий

фонд

спеціальни
йфонд разом

загаль
ний

фонд

спеціальн
ийфонд разом загальни

йфонд

спеціал
ьний
фонд

разом

Усього 1000,0 1000,0

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господа] 
та комунальної власності Хмільницької міської р

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

В.о.начальника фінансового управління 
Хмільницької міської ради О.В.Пписяжнюк

(ініціали та прізвище

5




