
ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО: 
Наказ / розпорядчий  д окум ент
Розпорядження Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації від
№

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 ________ С вятош инська районна в м істі Києві державна адм ін істрац ія
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 470000 С вятош инська районна в м істі Києві державна адм ін істрац ія
(код) (найменування відповідального виконавця)

Надання ф інансової підтримки гром адським  орган ізаціям  ветеранів і ос іб  з інвал ідністю , д іял ь н ість  яких має соц іальну
3. 4713192____________  1030 спрям ован ість____________________________________________________________________________________________________________

(код) . і- (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бю джетних призначень/бю джетних асигнувань - 937 000 гривень, у тому числ і загального фонду - 937 000 гривень та спец іального  ф онду - 0 гривень

5. П ідстави для виконання бю джетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України.
Наказ Міністерства фінансів України від 26 08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу скоадання та виконання місцевих бюджетів".
Наказ Міністерства соціальної політики від 19 04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний 
захист та соціальне забезпечення"
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 N9 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 28 02 2019 N9165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки"
Протокол №3 від 11.09.2019 року засідання районної конкурсної комісії з відбору громадських організацій, які здійснюють діяльність на території району для надання фінансової підтримки з бюджету міста 
Києва при Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації

6. Ц ілі держ авної пол ітики, на досягнення яких спрям ована реалізація бю джетной програми

І№  з/п Цілі держ авної пол ітики
1 Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

7. Мета бю дж етно ї програми
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

8. Завдання бю джетної програми

|№ з/п Завдання
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

9. Напрями використання бю джетних кош тів гривень

‘Загапі.имм и п I I



. ....................-  ," УШ 1 ... .........................

1 2 3 4 є

1 Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з 
інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

937 000 937 000

Усього 937 000 937 000

10. Перелік м ісцевих / регіональних програм, що виконую ться у складі бю джетної програми гривень

N° з/п Найменування м ісцевої / регіональної програми Загальний фонд С пеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" 937 000 937 000

Усього 937 000 937 000

11. Результативні показники бю джетної програми

№  з/п П о к а з н и к и
О д и н и ц я

ВИМІРУ
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд С пеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення надання ф інансової п ідтримки громадським  організаціям ветеранів і осіб  з інвал ідністю , д іял ьн ість  яких мас соціальну спрям ован ість

затрат
кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій од Звітність установ 8 8
Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них: грн. Звітність установ 937 000 937 000
продукту
кількість громадських організацій, од., з них: | од. |Звітність установ | 8| | 8
еф ективності
середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них. | грн |Звітність установ ] 117 1251 | 117125
якості
динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного , 
розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у п о р івн я н н і^  
попереднім роком

•ТІ
ЇК  л

Звітність установ 89 89

Перший заступник голови 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

„  К  И / я
ДиректдкЩЯт^ргщелев^^фі 
викон^щ го^Щ ф М  ЩМР

, іц / % \*Т '
(підпис)

/ 5 “- ^ о / 5

С І. Пилипчук

(ініц іали/ін іц іал, прізвищ е)

В М Репік

(ініц іали/ін іц іал, прізвищ е)

Начальник фінансового 
управління Святошинської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації

У



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖ ЕНО: 

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

Розпорядження Святошинської рийонної в місті Києві 
державної адміністрації від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000____________  Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація ____________________________________________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 470000______________ Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 
(код) (найменування відповідального виконавця)

X
3. 4715041_____________ __________ 0810__________  Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд_________________________________________________

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 17 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорту" від 24.12.1993 №3808-ХІІ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки".
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1800 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській 
районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п Цілі державної політики

1

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в 
обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі 
комунальних спортивних споруд та спортивних спор/д громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованесті, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді 
спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних 
споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
! 1 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень



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

1 2 3 4 0
1 Проведення капітального ремонту зз«ладів фізичної культури і спорту 17 000 000 17 000 000

Усього 17 000 000 17 000 000

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
1 Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки 17 000 000 17 000 000

Усього 17 000 000 17 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П оказники
О диниця

виміру
Д ж ер ел о  ін ф о рм ац ії Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

затрат

обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: грн Звітність установ 17 000 000 17 000 000

капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків грн Звітність установ 17 000 000 17 000 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту од. Звітність установ 1 1
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: кв.м. Звітність установ 47 000 47 000
капітальний ремонт стадіонів і майданчиків кв.м. Звітність установ 47 000 47 000
продукту
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: кв.м. Звітність установ 47 000 47 000
капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків м.кв. Звітність установ 47 000 47 000
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт ОД. Звітність установ 1 1
ефективності
середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, 
спортмайданчиків, 1 м. кв. •аИ 'Т І Гі

- • ^ г р н Розрахунок 361,7 361,7

якості / г  .  ф ж
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кіхуюДЕгзакладів, що 
потребують ремонту

Розрахунок 100 100

відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що бує ^£мс г \ % \ \ Розрахунок 100 100

Перший заступник голови Святошинської И  *  
районної в місті Києві державної І З  1 
адміністрації Я ї  \

V  \  ^  р \  у

N  )  £
і / /

І С. 1. Пилипчук

рис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Ді 
виконавчо,

Дата по

(підпис)

/ З -' .  ^ 0 / 9

\ \  *  '  *  і  ' / /  06 .11.2019 11:03
1 Паспорт, бюджетної п р о д м и  000(527527 от 06.11.2019 12:40:50

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового 
управління Святошинської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації О. С. Лозовський

(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

З А ТВ Е Р Д Ж Е Н О : 
Наказ І розпорядчий д о кум ент

Розпорядження Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації від
№ Х ^ /

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000____________  Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація_________________________________________________________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 4710000____________  Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація________________________________________________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 4716011____________  * __________ 0620__________  Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду_______ ____________________________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 113 367 881 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 113 367 881 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української PCP, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями). Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416//6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 
04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", розпорядження Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 13.02 2019 №63 "Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації', 
розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 04 11 2019 № 788 «Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 
лютого 2019 року № 63 «Про капітальний ремонт об єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації», Комплексна цільова 
програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п Цілі державної політики

1
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов 
проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання 
мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

N9 з/п Завдання
1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2 Забезпечення проведення ремонту інших об’єктів житлово-експлуатаційного господарства



3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5 Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття
6 Забезпечення реалізації громадського проекту N»331 "Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі"
7 Забезпечення реалізації громадського проекту №332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12”
8 Забезпечення реалізації громадського проекту №333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1, проспект Леся Курбаса 2/13"
9 Забезпечення реалізації громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а"
10 Забезпечення проведення капітального ремонту житпових будинків (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 6

1
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових 
територій та міжквартальних проїздів

50 890 500 50 890 500

2 Забезпечення проведення ремонту інших об’єктів житлово-експлуатаційного господарства 100 000 100 000
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків 6 400 000 6 400 000
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків 50 944 500 50 944 500
5 Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття 165 000 165 000

6
Забезпечення реалізації громадського проекту N»331 "Реконструкція баскетбольного 
майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі"

1 065 315 1 065 315

7 Забезпечення реалізації громадського проекту N“332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі 
будинку по вул Гната Юри 12”

267 522 267 522

8
Забезпечення реалізації громадського проекту №333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі 
будинку по вул Героїв/Космосу 1, проспект Леся Курбаса 2/13"

267 522 267 522

9
Забезпечення реалізації громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі 
будинку проспект Леся Курбаса 10-а"

267 522 267 522

10 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах 
співфінансування)

3 000 000 3 000 000

Усього 113 367 881 113 367 881

10. Перелік місцевих І 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

1 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 
2016-2020 роки

111 500 000 111 500 000

Усього 111 500 000 111 500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П о казн и ки
О д иниця

ВИМІРУ
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У сь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів

затрат
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та 
міжквартальних проїздів грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 50 890 500 50 890 500

Загапьна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та 
міжквартальних проїздів кв м статистична звітність 1 070 713 1 070 713

Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних 
проїздів, що потребує відновлення кв.м Звітність установ 170 321 170 321

продукту
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних 
проїздів, що ппанується відновити кв м Звітність установ 65 580,456 65 580,456

ефективності



Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових 
територій та міжквартальних проїздів

грн Розрахунок 776,001 776,001

якості
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та 
міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового 
покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує 
відновлення

% Розрахунок 38,504 38,504

2 Забезпечення проведення ремонту інших об’єктів житлово-експлуатаційного господарства
затрат
витрати на влаштування пандусів грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 100 000 100 000
кількість пандусів, що необхідо влаштувати од. Звітність установ 1 1
продукту
кількість пандусів, що планується влаштувати | од. | Звітність установ | | 1| 1
ефективності
середня вартість влаштування 1 пандуса | грн |Розрахунок | | 100 000| 100 000
якості
питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості 
пандусів, які необхідно влаштувати

% Розрахунок 100 100

3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних маиданчиків
затрат
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків грн Рішення КМР. Розпорядження КМДА 6 400 000 6 400 000
Загальна кількість дитячих майданчиків од Звітність установ 423 423
Загальна кількість спортивних майданчиків од Звітність установ 142 142
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування од Звітність установ 85 85
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування ОД. Звітність установ 35 35
продукту
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати од. Звітність установ 24 24
кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати од. Звітність установ 6 6
ефективності
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика грн Розрахунок 173 333,3333 173 333,3333
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика грн Розрахунок 223 333,333 223 333,333
якості
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до 
кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування

% Розрахунок 28,235 28,235

питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до 
кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування

% Розрахунок 17,143 17,143

4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
затрат
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в 
тому числі:

грн Рішення КМР. Розпорядження КМДА 50 944 500 50 944 500

витрати на проведення капітального ремонту покрівель грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 5 868 400 5 868 400
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 5 221 900 5 221 900
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та 
водовідведення

грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 18 268 200 18 268 200

витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів грн Рішення КМР. Розпорядження КМДА 18 850 300 18 850 300
витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1 500 000 1 500 000
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1 235 700 1 235 700
загальна кількість покрівель ОД Звітність установ 729 729
загальна кількість сходових клітин од Звітність установ 2 372 2 372
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення од Звітність установ 729 729
загальний метраж покрівель кв.м. Звітність установ 805 437 805 437
загальний метраж сходових клітин кв.м Звітність установ 519 021 519 021
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення пог.м Звітність установ 3 681 243 3 681 243
кількість покрівель, що потребують ремонту од Звітність установ 186 186
кількість сходових клітин, що потребують ремонту од Звітність установ 965 965
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують 
ремонту од Звітність установ 428 428

кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів ОД. Звітність установ 380 380



кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту од Звітність установ 3 3
кількість вхідних груп , що потребують ремонту од Звітність установ 13 13
метраж покрівель, що потребують ремонту кв.м Звітність установ 198 320 198 320
метраж сходових клітин, що потребують ремонту кв.м Звітність установ 433 560 433 560
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують 
ремонту

пог.м. Звітність установ 318 320 318 320

метраж вікон, що потребує заміни кв.м. Звітність установ 28 978 28 978
продукту
кількість покрівель, що планується відремонтувати од Звітність установ 15 15
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати од Звітність установ 19 19
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується 
відремонтувати

од. Звітність установ 46 46

кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та 
ремонту відкосів од Звітність установ 64 64

кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення 
фундаменту од Звітність установ 3 3

кількість вхідних груп , що планується відремонтувати од Звітність установ 7 7
метраж покрівель, що планується відремонтувати кв м Звітність установ 11 263,162 11 263,162
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати кв.м. Звітність установ 14 305,596 14 305,596
довжина мереж теппо-водопостачання та водовідведення, що планується 
відремонтувати

пог.м Звітність установ 24 357.6 24 357,6

метраж вікон, що планується замінити кв.м Звітність установ 4 188,956 4 188,956
еф ективності
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі грн Розрахунок 391 226,667 391 226,667
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини грн Розрахунок 274 836,842 274 836.842
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та 
водовідведення

грн Розрахунок 397 134,783 397 134,783

середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку грн Розрахунок 294 535,938 294 535,938
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку грн Розрахунок 500 000 500 000
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи грн Розрахунок 176 528,571 176 528,571
середня вартість капітального ремонту 1 м кв. покрівлі грн Розрахунок 521,026 521,026
середня вартість капітального ремонту 1 кв м сходової клітини грн Розрахунок 365,025 365,025
середня вартість капітального ремонту 1п м мережі тепло-,водопостачання та 
водовідведення

грн Розрахунок 750 750

середня вартість заміни 1 м.кв. вікон грн Розрахунок 4 500 4 500
якості
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального 
ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального 
ремонту

% Розрахунок 8,065 8,065

питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до 
кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту

% Розрахунок 1,969 1,969

питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на 
яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, 
водопостачання, що потребують ремонту

% Розрахунок 10,748 10,748

питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни 
вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни 
вікон та ремонту відкосів.

% Розрахунок 16,842 16.842

питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з 
підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують 
підсилення фундаменту

% Розрахунок 100 100

питома вага кількості вхідних  груп, які планується відремонтувати, до кількості 
вхідних груп, що потребують ремонту

% Розрахунок 53,846 53,846

питома вага метражу покрівель, де планується капітапьнии ремонт до метражу 
покрівель, що потребує капітального ремонту

% Розрахунок 5,679 5,679

питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до 
метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 3,3 3,3



питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де 
планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, 
водопостачання, що потребує ремонту

% Розрахунок 7,652 7,652

питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що 
потребують заміни % Розрахунок 14,456 14,456

5 Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття
затрат
Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття грн. Рішення Київради 165 000 165 000
Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування од. Звітність установ 10 10
продукту
Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати | од. |Звітність установ | | 101 10
ефективності
Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика 
для сміття грн. Розрахунок 16 500 16 500

якості
Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується 
облаштувати до кількості майданчиків, що потребує влаштування % Розрахунок 100 100

6 Забезпечення реалізації громадського проекту №331 "Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі"
затрат
Витрати на реалізацію громадського проекту №331 "Реконструкція 
баскетбольного майданчика за адресою: просп Леся Курбаса 16 у 
Святошинському районі"

грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1 065 315 1 065 315

продукту
Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати | од. | громадський проект | | 1| 1
ефективності
Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика | грн |Розрахунок | | 1 065 315] 1 065 315
якості
Рівень готовності проекту | % | Розрахунок | | 100] 100

7 Забезпечення реалізації громадського проекту №332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12"
затрат
Витрати на реалізацію громадського проекту №332 "Дитячий ігровий 
майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12" грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 267 522 267 522

продукту
Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати | од. | громадський проект | | 1| 1
ефективності
Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика | грн | Розрахунок | | 267 522] 267 522
якості
Рівень готовності проекту | % |Розрахунок | | 100| 100

8 Забезпечення реалізації громадського проекту №333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1, проспект Леся Курбаса 2/13"
затрат
Витрати на реалізацію громадського проекту №333 "Дитячий ігровий 
майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1. проспект Леся Курбаса 
2/13"

грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 267 522 267 522

продукту
Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати | од |громадський проект | | 1| 1
ефективності
Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика | грн | Розрахунок | | 267 5221 267 522
якості
Рівень готовності проекту | % |Розрахунок | | 100| 100

9 Забезпечення реалізації громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а"
затрат
Витрати на реалізацію громадського проекту №334 "Дитячий ігровий 
майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а" грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 267 522 267 522

п роду кту
Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати | од, |громадський проект | | 1| 1
ефективності
Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика | грн | Розрахунок | | 267 5221 267 522
ЯКОСТІ



Рівень готовності проекту '.і | % [Розрахунок | | 100( 100
10 Забезпечення проведення кап ітального  ремонту житлових буд и нк ів  (на умовах сп івф інансування)

затрат
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1 076 500 1 076 500
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в 
тому числі:

грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 3 000 000 3 000 000

витрати на проведення капітального ремонту покрівель грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1 161 100 1 161 100
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 624 700 624 700
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та 
водовідведення

грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 137 700 137 700

загальна кількість покрівель од Звітність установ 729 729
загальна кількість сходових клітин од Звітність установ 2 372 2 372
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення од Звітність установ 729 729
загальний метраж покрівель кв м. Звітність установ 805 437 805 437
загальний метраж сходових клітин кв.м. Звітність установ 519 021 519 021
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення пог.м. Звітність установ 3 681 243 3 681 243
кількість покрівель, що потребують ремонту од Звітність установ 186 186
кількість сходових клітин, що потребують ремонту од Звітність установ 965 965
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують 
ремонту од Звітність установ 428 428

кількість вхідних груп, що потребують ремонту од Звітність установ 13 13
метраж покрівель, що потребують ремонту кв м. Звітність установ 198 320 198 320
метраж сходових клітин, що потребують ремонту кв м. Звітність установ 433 560 433 560
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують 
ремонту пог.м. Звітність установ 318 320 318 320

продукту
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати кв м. Звітність установ 2 342,5 2 342,5
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення. що планується 
відремонтувати од. Звітність установ 1 1

кількість вхідних груп, що планується відремонтувати од. Звітність установ 1 1
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати од Звітність установ 1 1
кількість покрівель, що планується відремонтувати од Звітність установ 2 2
метраж покрівель, що планується відремонтувати кв м Звітність установ 2 354 2 354
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується 
відремонтувати

пог.м Звітність установ 116 116

еф ективності
середня вартість капітапьного ремонту 1 кв м сходової кпітини грн. Розрахунок 266,6809 266,6809
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини грн. Розрахунок 624 700 624 700
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та 
водовідведення

грн. Розрахунок 137 700 137 700

середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло- водопостачання та 
водовідведення

грн Розрахунок 1 187,069 1 187,069

середня вартість капітального ремонту 1 м кв. покрівпі грн. Розрахунок 493,2455 493,2455
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі грн. Розрахунок 580 550 580 550
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи грн. Розрахунок 1 076 500 1 076 500
якості
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до 
кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 0,1036 0,1036

питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до 
метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 0,5403 0,5403

питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на 
яких планується проведення капітапьного ремонту до кількості мереж тепло-, 
водопостачання, що потребують ремонту

% Розрахунок 0,2336 0,2336

питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де 
планується проведення капітального ремонту до довжини мереж теппо-, 
водопостачання, що потребує ремонту

% Розрахунок 0,0364 0,0364



питома вага к і л ь к о с т і  покрівель, на яких планується проведення капітального 
ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального 
ремонту і :£ *> и ± а * і* *г

% Розрахунок 1,0753 1,0753

питома вага метражу покрівель, де планується проведения кащтаЯьного 
ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення кадітальНого ремонту

Розрахунок 1,187 1,187

питома вага кількості вхідних груп, які планується відпеманіувати. до кількості 
вхідних груп, що потребують ремонту / і  3 "
---------------------------------------------------------------------------------------- Т,— ----- Ж -

Розрахунок 7,6923 7,6923

Перший заступник голови 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинськд'узайонної в місті Києві 
державної адміністрації від ,

;ької районної в місті Києві

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 470000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація___________________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 4717321 0921 Будівництво' освітніх установ та закладів________________________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 963 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 15 963 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
4.Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";
б.Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518

\уб . Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1800 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській 
районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п Цілі державної політики
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів
2 Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів
3 Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень



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

1 2 3 4 6
1 Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів 500 000 500 000
2 Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів 400 000 400 000
3 Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів 15 063 000 15 063 000

Усього 15 963 000 15 963 000

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
1 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" 15 963 000 15 963 000

Усього 15 963 000 15 963 000
І /

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П оказники
О диниця

виміру
Д ж ер е л о  ін ф о рм ац ії Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів

затрат

обсяг капітальних вкладень на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 500 000 500 000

витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 500 000 500 000

продукту
кількість учнівських місць од Кошторисна документація 884 884
кількість проектів для будівництва об’єкту од Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1 1
ефективності

середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу грн Розрахунок 500 000 500 000

якості
рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього 
закладу

% Розрахунок 100 100

2 Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів
затрат
обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних 
закладів

грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 400 000 400 000

витраті; на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 400 000 400 000
продукту
кількість навчальних закладів, що планується реконструювати ОД Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1 1
загальна площа об’єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді кв.м Кошторисна документація 4 526,2 4 526,2
ефективності
середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу | грн | Розрахунок | | 400 0001 400 000
якості
рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу | % |Розрахунок | | 100| 100

3 Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів
затрат

обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 15 063 000 15 063 000

Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 15 063 000 15 063 000
продукту
Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати ОД. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1 1
Загальна площа об’єкту, яку планується реконструювати в звітному перюді кв.м. Кошторисна документація 3 459 3 459
ефективності
Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу | грн | Розрахунок | | 15 063 0001 15 063 000
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Начальник фінансового 
управління Святошинської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації


