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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
(найменування головного розпорядника

виконавчого комітету Бердянської міської ради
коштів місцевого бюджету)

06 червня 2019 № 79

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.

__ 1200000 __
(код)

Управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2.

__ 1210000 __

_ Управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код)

3.

__ 1217461 __

__ 0456__

(код)

(КФКВК)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
(найменування бюджетної програми)

бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань _6561568_ гривень, у тому числі загального фонду _3789000_ гривень та
спеціального фонду 2772568 гривень.
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5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI )ст.91
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.26
Закон України «Про автомобільні дороги»
Закон України «Про дорожній рух»
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення»
Закон України «Про внесення зміни до ст.91 Бюджетного кодексу щодо співфінансування ремонту доріг державного значення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р.№198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних
доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів»(зі змінами)
Статут територіальної громади міста Бердянська ст..70
Рішення виконкому від 11.12.2018 №429 "Про затвердження Положення про управління житлово-комунального господарства виконавчого
комітету Бердянської міської ради в новій редакції"
Рішення Бердянської міської ради від 20.12.2018р. № 89 «Про місцевий бюджет на 2019 рік»
Рішення Бердянської міської ради від 22.02.2019р. №4 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 №89» Про місцевий
бюджет на 2019 рік»
Рішення Бердянської міської ради від 07.03.2019р. №60 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 №89» Про місцевий
бюджет на 2019 рік»
Рішення Бердянської міської ради від 05.04.2019р. №25 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 №89» Про місцевий
бюджет на 2019 рік»
Рішення Бердянської міської ради від 26.04.2019р. №16 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 №89» Про місцевий
бюджет на 2019 рік»
Рішення Бердянської міської ради від 23.05.2019р. №66 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 №89» Про місцевий
бюджет на 2019 рік»
Рішення Бердянської міської ради від 22.02.2019р. №1 «Про затвердження Програми капітального та поточного ремонту автомобільних
доріг на 2019 рік»
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Рішення Бердянської міської ради від 07.03.2019р. №35 «Про затвердження Програми капітального та поточного ремонту автомобільних
доріг на 2019 рік в новій редакції»
Рішення Бердянської міської ради від 05.04.2019р. №14 «Про затвердження Програми капітального та поточного ремонту автомобільних
доріг на 2019 рік в новій редакції»
Рішення Бердянської міської ради від 23.05.2019р. №33 «Про затвердження Програми капітального та поточного ремонту автомобільних
доріг на 2019 рік в новій редакції»
Рішення Бердянської міської ради від 23.05.2019р. №47 «Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального
користування Запорізької області на 2019 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики

Забезпечення
функціонування
автомобільних
держави і користувачів автомобільних доріг.

доріг,

їх

ремонту

та

утримання

в

інтересах

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1
2
3

Завдання
Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури
Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури
Забезпечення проведення ремонту об’єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Проведення поточного ремонту об’єктів транспортної

3689000

3689000

4

інфраструктури
2
3

Проведення капітального ремонту об’єктів транспортної
інфраструктури
Проведення ремонту об’єктів транспортної
інфраструктури
Усього

2772568

2772568

100000

100000
3789000

2772568

6561568

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми, гривень
№ з/п

Найменування місцевої/регіональної
програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

3689000

2772568

6461568

1
2

Програма капітального та поточного
ремонту автомобільних доріг на 2019 рік
Програма розвитку автомобільних доріг
загального користування Запорізької
області на 2019 рік
Усього

100000

100000

3789000

2772568

6561568

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

1
1.

1.1

Показники

2
Забезпечення проведення поточного
ремонту об’єктів транспортної
інфраструктури
затрат
Площа вулично - дорожньої мережі, що
потребує проведення поточного ремонту:
- м. Бердянськ;

Одиниц
я
виміру
3

м2

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

4

5

6

7

внутрішньоуправлінський облік

8200

8200

5

- с. Нововасилівка, Роза,сел.Шовкове
1.2

1.3

1.4

продукту
Площа вулично – дорожньої мережі, на
якій планується провести поточний ремонт:
- м.Бердянськ;
- с.Нововасилівка, Роза,сел.Шовкове
ефективності
Середня вартість 1 кв.м. поточного
ремонту вулично - дорожньої мережі
якості
Питома вага площі вулично – дорожньої
мережі, на якій планується провести
поточний ремонт, до площі вулично дорожнього мережі, що цього потребує:
- м.Бердянськ;
- с.Нововасилівка, Роза,сел.Шовкове

2.

2.1

2.2

Забезпечення проведення капітального
ремонту об’єктів транспортної
інфраструктури
затрат
Площа дорожнього покриття, що потребує
проведення капітального ремонту:
- м.Бердянськ;
- с.Нововасилівка, Роза,сел.Шовкове
Обсяг співфінансування на виготовлення
проектно-кошторисної документації,
експертизи проектів за рахунок місцевого
бюджету
продукту
Площа дорожнього покриття, на якій

м2

м2
м2

програма

грн.

розрахунок

%

розрахунок

1400

1400

8200
1400

8200
1400

384

384

100
100

100
100

м2
м2

внутрішньоуправлінський облік

213
1900

213
1900

грн.

програма

20539

20539
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2.3

планується проведення капітального
ремонту
- м.Бердянськ;
- с.Нововасилівка, Роза,сел.Шовкове
Кількість об'єктів транспортної
інфраструктури, для яких планується
виготовлення проектно-кошторисної
документації, експертизи проектів
ефективності
Середня вартість капітального ремонту 1
кв.м. дорожнього покриття

м2
м2

програма

213
1900

213
1900

2

2

1302

1302

10270

10270

%

100
100

100
100

%

100

100

од.

грн.
розрахунок

Середній обсяг співфінансування з місцевого
бюджету на виготовлення проектнокошторисної документації та експертизи для 1
об’єкту транспортної інфраструктури

2.4

якості
Питома вага площі дорожнього покриття
на якій планується проведення
капітального ремонту, до площі
дорожнього покриття, що потребує
проведення капітального ремонту:
- м.Бердянськ;
- с.Нововасилівка, Роза,сел.Шовкове
Рівень готовності проектно-кошторисної
документації, експертизи проектів

3.
3.1

Проведення ремонту об’єктів
транспортної інфраструктури
затрат
Обсяг коштів на поточний ремонт (в тому
числі проектно-вишувальні роботи) доріг,
які є складовими автомобільних доріг
загального користування державного
значення на умовах співфінансування на

грн.

розрахунок

грн.

програма

100000

100000
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3.2

3.3

договірних засадах за рахунок місцевого
бюджету
продукту
Кількість об'єктів транспортної
інфраструктури, для яких планується
виготовлення проектно-кошторисної
документації, експертизи проектів
ефективності
Середній обсяг співфінансування з місцевого
бюджету на поточний ремонт (в тому числі

проектно-вишувальні роботи) доріг, які є
складовими автомобільних доріг
загального користування державного
значення для 1 об’єкту транспортної

од.

програма

1

1

100000

100000

грн.
розрахунок

інфраструктури

3.4

якості
Рівень готовності проектно-кошторисної
документації, експертизи проектів

Керівник установи – головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

%

розрахунок

100
100

____________
(підпис)

____О. РОМАНЮТА_____________
(ініціали/ініціал, прізвище)

____________
(підпис)

__Н. БОЧКОВА________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу
Дата погодження
М. П.

