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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ І розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації &\п.ОХЬ£/><?счи--/ №

Я а / д / х у Л у
(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. 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 - 108 917 881,00 гривень, утому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду -108 917 881,00 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 20.08.2019 №568 "Про внесення змін до 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’', 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 іх 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

№ 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 №331 "Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі"



7 Забезпечення реалізації громадського проекту N9332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вуя. Гната Юри 12”
8 Забезпечення реалізації громадського проекту N9333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1, проспект Леся Курбаса 2/13"
9 Забезпечення реалізації громадського проекту N9334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а"
10 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових 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

47335000,00 47335000,00

2 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства 100000,00 100000,00
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків 6400000,00 6400000,00
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків 50050000,00 50050000,00
5 Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття 165000,00 165000,00

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

1065315,00 1065315,00

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

267522,00 267522,00

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

267522,00 267522,00

9
Забезпечення реалізації громадського проекту N“334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі 
будинку проспект Леся Курбаса 10-а"

267522,00 267522,00

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

3000000,00 3000000,00

Усього 108917881,00 108917881,00

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

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 І 3 4 5

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

2020 роки
107050000,00 107050000,00

Усього 107050000,00 107050000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІОУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

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

затрат

1 Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та 
міжквартальних проїздів грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 47 335 000 47 335 000

2 Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та 
міжквартальних проїздів кв.м статистична звітність 1 070 713 1 070 713

3
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних 
проїздів, що потребує відновлення

кв.м Звітність установ 170 321 170 321

продукту

1 Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних 
проїздів, що планується відновити кв.м. Звітність установ 60 998,632 60 998,632

ефективності

1 Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових 
територій та міжквартальних проїздів грн Розрахунок 776,0010 776,0010

якості

1

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 35,814 35,814



2 | Забезпечення проведення ремонту інших об’єктів житлово-експлуатаційного господарства
затрат

1 витрати на влаштування пандусів грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 100 000 100 000
2 кількість пандусів, що необхідо влаштувати од. Звітність установ 1 1

продукту
11 кількість пандусів, що планується влаштувати | од. |Звітність установ | ] 1| 1

ефективності
1 |середня вартість влаштування 1 пандуса | грн |Розрахунок | | 100 000| 100 000

якості

1
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 майданчиків
затрат

1 Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 6 400 000 6 400 000
2 Загальна кількість дитячих майданчиків ОД Звітність установ 423 423
3 Загальна кількість спортивних майданчиків од Звітність установ 142 142
4 Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування од. Звітність установ 85 85
5 Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування од. Звітність установ 35 35

продукту
1 кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати од. Звітність установ 24 24
2 кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати од. Звітність установ 6 6

ефективності
1 Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика грн Розрахунок 173 333,333 173 333,333
2 середня вартість влаштування одного дитячого майданчика грн Розрахунок 223 333,333 223 333,333

якості

1 питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до 
кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування % Розрахунок 28,235 28,235

2
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

1 витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в 
тому числі: грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 50 050 000 50 050 000

2 витрати на проведення капітального ремонту покрівель грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 5 365 000 5 365 000
3 витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 4 950 000 4 950 000

4 витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та 
водовідведення грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 18 376 000 18 376 000

5 витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 18 604 000 18 604 000
6 витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1 500 000 1 500 000
7 витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1 255 000 1 255 000
8 загальна кількість покрівель од Звітність установ 729 729
9 загальна кількість сходових клітин ОД Звітність установ 2 372 2 372

10 загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення од Звітність установ 729 729
11 загальний метраж покрівель кв.м. Звітність установ 805 437 805 437
12 загальний метраж сходових клітин кв.м. Звітність установ 519 021 519 021
13 загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення пог.м. Звітність установ 3 681 243 3 681 243
14 кількість покрівель, що потребують ремонту од Звітність установ 186 186
15 кількість сходових клітин, що потребують ремонту од Звітність установ 965 965

16
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують 
ремонту од Звітність установ 428 428

17 кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів од. Звітність установ 380 380
18 кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту ОД. Звітність установ 3 3
19 кількість вхідних груп , що потребують ремонту ОД. Звітність установ 13 13
20 метраж покрівель, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 198 320 198 320
21 метраж сходових клітин, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 433 560 433 560

22
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують 
ремонту

пог.м. Звітність установ 318 320 318 320



231 метраж вікон, що потребує заміни | кв.м. |Звітність установ | | 28 978| 28 978
продукту

1 кількість покрівель, що планується відремонтувати од Звітність установ 12 12
2 кількість сходових клітин, що планується відремонтувати ОД. Звітність установ 21 21

3
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується 
відремонтувати од. Звітність установ 45 45

4
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та 
ремонту відкосів ОД. Звітність установ 61 61

5
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення 
фундаменту од Звітність установ 3 3

6 кількість вхідних груп , що планується відремонтувати од Звітність установ 7 7
7 метраж покрівель, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ 10 297 10 297
8 метраж сходових клітин, що планується відремонтувати кв.м. Звітність установ 13 560,715 13 560,715

9
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується 
відремонтувати пог.м. Звітність установ 24 501,33 24 501,33

10 метраж вікон, що планується замінити кв.м Звітність установ 4 134,222 4 134,222
ефективності

1 середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі грн Розрахунок 447 083,333 447 083,333
2 середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини грн Розрахунок 235 714,286 235 714,286

3
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та 
водовідведення

грн Розрахунок 408 355,556 408 355,556

4 середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку грн Розрахунок 304 983,607 304 983,607
5 середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку грн Розрахунок 500 000 500 000
6 середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи грн Розрахунок 179 285,714 179 285,714
7 середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі грн Розрахунок 521,026 521,026
8 середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини грн Розрахунок 365,025 365,025

9
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та 
водовідведення грн Розрахунок 750 750

10 середня вартість заміни 1 м.кв. вікон грн Розрахунок 4 500 4 500
якості

1
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального 
ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального 
ремонту

% Розрахунок 6,452 6,452

2
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до 
кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 2,176 2,176

3
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на 
яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, 
водопостачання, що потребують ремонту

% Розрахунок 10,514 10,514

4
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 16,053 16,053

5
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з 
підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують 
підсилення фундаменту

% Розрахунок 100 100

6
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості 
вхідних груп, що потребують ремонту % Розрахунок 53,846 53,846

7
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу 
покрівель, що потребує капітального ремонту % Розрахунок 5,192 5,192

8
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до 
метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 3,128 3,128

9
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де 
планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, 
водопостачання, що потребує ремонту

% Розрахунок 7,697 7,697

10 питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що 
потребують заміни % Розрахунок 14,267 14,267

5 Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття
затрат

11 Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття | грн. | Рішення Київради | | 165 000| 165 000



2 1 Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування од. |3вітність установ 10 10
продукту

11 Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати од. |3вітність установ 10 10
ефективності

1 Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика 
для сміття “

грн. Розрахунок 16 500 16 500

якості

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

6 Забезпечення реалізації громадського проекту N9331 "Реконстр /кція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у  Святошинському районі"
затрат

1
Витрати на реалізацію громадського проекту N“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
11 Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати од. фомадський проект 1

ефективності
1 Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика грн Розрахунок 1 065 315 1 065 315

якості
1 Рівень готовності проекту % Розрахунок 100 100
7 Забезпечення реалізації громадського проекту №332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12"

затрат

1 Витрати на реалізацію громадського проекту N2332 "Дитячий ігровий 
майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12"

грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 267 522 267 522

продукту
11 Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати од. фомадський проект 1 1

ефективності
11Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика грн Розрахунок 267 522 267 522

якості
1 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

1
Витрати на реалізацію громадського проекту N“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
1 (Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати од. фомадський проект

•і 1
ефективності

11Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика грн Розрахунок 267 522 267 522
якості

1 Рівень готовності проекту % Розрахунок 100| 100
9 Забезпечення реалізації громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а"

затрат

1 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

продукту
11 Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати ОД. фомадський проект А 1

ефективності
1 Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика ІЙІЛ- Розрахунок 267 5221 267 522

якості
1 Рівень готовності проекту % Розрахунок 100| 100

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

1 витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в 
тому числі:

фН. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 3 000 000 3 000 000

2 витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп фН. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1 076 500 1 076 500
3 витрати на проведення капітального ремонту покрівель фН. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1 161 100 1 161 100



4 витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 624 700 624 700

5
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та 
водовідведення грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 137 700 137 700

6 загальна кількість покрівель од Звітність установ 729 729
7 загальна кількість сходових клітин од Звітність установ 2 372 2 372
8 загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення од Звітність установ 729 729
9 загальний метраж покрівель кв.м. Звітність установ 805 437 805 437

10 загальний метраж сходових клітин кв.м. Звітність установ 519 021 519 021
11 загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення пог.м. Звітність установ 3 681 243 3 681 243
12 кількість покрівель, що потребують ремонту од Звітність установ 186 186
13 кількість сходових клітин, що потребують ремонту од Звітність установ 965 965

14
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують 
ремонту од Звітність установ 428 428

15 кількість вхідних груп, що потребують ремонту од Звітність установ 13 13
16 метраж покрівель, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 198 320 198 320
17 метраж сходових клітин, що потребують ремонту кв.м. Звітність установ 433 560 433 560

18
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують 
ремонту пог.м. Звітність установ 318 320 318 320

продукту
1 метраж сходових клітин, що планується відремонтувати кв.м. Звітність установ 2 342,5 2 342,5

2
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується 
відремонтувати ОД. Звітність установ 1 1

3 кількість вхідних груп, що планується відремонтувати ОД. Звітність установ 1 1
4 кількість сходових клітин, що планується відремонтувати ОД. Звітність установ 1 1
5 кількість покрівель, що планується відремонтувати од Звітність установ 2 2
6 метраж покрівель, що планується відремонтувати кв.м Звітність установ 2 354 2 354

7
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується 
відремонтувати пог.м. Звітність установ 116 116

ефективності
1 середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини грн. Розрахунок 266,6809 266,6809
2 середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини грн. Розрахунок 624 700 624 700

3
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та 
водовідведення

грн. Розрахунок 137 700 137 700

4 середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та 
водовідведення грн. Розрахунок 1 187,069 1 187,069

5 середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі грн. Розрахунок 493,2455 493,2455
6 середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі грн. Розрахунок 580 550 580 550
7 середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи грн. Розрахунок 1 076 500 1 076 500

якості

1 питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до 
кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту % Розрахунок 0,1036 0,1036

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

3
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на 
яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, 
водопостачання, що потребують ремонту

% Розрахунок 0,2336 0,2336

4
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де 
планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, 
водопостачання, що потребує ремонту

% Розрахунок 0,0364 0,0364

5
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального 
ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального 
ремонту

% Розрахунок 1,0753 1,0753

6
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості 
вхідних груп, що потребують ремонту % Розрахунок 7,6923 7,6923



7
питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального 
ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту % Розрахунок 1,187 1,187
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