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Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 29.12.2018 року № 1209)

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Виконавчого комітету Гостомельської 

селищної ради №02/279 від  25.11.2019 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0100000 Гостомельська селищна рада

(код) (найменування головного розпорядника)

010000 Гостомельська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

0116011 0620    Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(код) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   4 088 500 гривень, у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду - 4 088 500 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік"

Бюджетний кодекс України

рішення Гостомельської селищної ради №984-57-VII від 21.11.2019 року "Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 20.12.2018 р.  "Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п Цілі державної політики

Мета бюджетної програми

Утримання та ефективна експлуатація обєктів житлово-комунального господарства

№ з/п Завдання

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

1 2 3 4 6

1
Капітальні трансферти КП "УЖКГ Гостомель" капітальний ремонт покрівлі житлових будинків в 

т.ч. проектування
2 630 600 2 630 600

2
Капітальні трансферти КП "УЖКГ Гостомель" капітальний ремонт підїздів житлових будинків  в 

т.ч. проектування
1 115 152 1 115 152

3
Капітальний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" на капітальний ремонт вхідної групи житлових 

будинків вт.ч.проектування
207 803 207 803
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4

Капітальний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" на капітальний ремонт інженерних систем і 

обладнання електропостачання житлового будинку по вул. Бучанське шосе, 8 в т.ч. 

проектування

134 946 134 946

Усього 4 088 500 4 088 500

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

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

1 2 3 4 5

1 Реформування та розвиток житлово-комунального господарства в селищі Гостомель на 2018-2019 р. 4 088 500 4 088 500

Усього 4 088 500 4 088 500

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5 6 7

1 Капітальні трансферти КП "УЖКГ Гостомель" капітальний ремонт покрівлі житлових будинків в т.ч. проектування

затрат

обсяг видатків Облікові дані установ 2 630 600 2 630 600

продукту

кількість обєктів капітального ремонту покрівлі Облікові дані установ 5 5

ефективності

середня вартість капітального ремонту покрівлі житлових будинків Розрахунок 526 120 526 120

2 Капітальні трансферти КП "УЖКГ Гостомель" капітальний ремонт підїздів житлових будинків  в т.ч. проектування

затрат

обсяг видатків Облікові дані установ 1 115 151,61 1 115 151,61

продукту

кількість обєктів капітального ремонту підїздів житлових будинків Облікові дані установ 5 5

ефективності

середня вартість ремонту підїзду Розрахунок 223 030 223 030

3 Капітальний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" на капітальний ремонт вхідної групи житлових будинків вт.ч.проектування

затрат

обсяг витрат Облікові дані установ 207 802,83 207 802,83

продукту

кількість обєктів на капітальний ремонт вхідної групи житлових будинків Облікові дані установ 2 2

ефективності

134 945,56

Заступник селищного голови Д.В. Абрамчук

(підпис) (ініціали/ініціал,  прізвище)

середня вартість капітального ремогту вхідної групи житлових будинків Облікові дані установ 103 901 103 901

4 Капітальний трансферт КП "УЖКГ Гостомель" на капітальний ремонт інженерних систем і обладнання електропостачання житлового будинку по вул. Бучанське шосе, 8 в т.ч. проектування

затрат

Начальник відділу обліку та звітності А.В. Закревська

(підпис) (ініціали/ініціал,  прізвище)

Гостомель3 10.12.2019 10:04:04

Паспорт бюджетної програми 000000466 від 26.11.2019 13:16:05

обсяг витрат Облікові дані установ 134 945,56


