
ЗАТВЕРДРКЕНО

каз MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни 26 серпня 2014 року М836
(у редакцli наказу MlHlcтepcтBa фlнансaв Украlни
8iд 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
2ааз ,/осзлп2цJ z,| *,.r../.},с1..,...;,Ь.,-," ///2 р а.r?.r' ф/ А/,

ПАСПОРТ й,,,,*-'а"'-' '.u2tb; 2r, , 'z
бюdr.еrпноi проzрамч мiсцевоео бюdlхеmу на 2О21 pir lrl /' /l #/ а, /J', 9r

1._____l!9!9L Адмiнiстрацiя Цёпралыоrо району flи{фi]фьФi,Ъькоi радr 0541iБ76
(ход Проrрамноi (найreнуфння ФлоыоФ розлорядника фiB Mio]Eф бодreгу) (код 9 €ДРПОЛ

масиФl€цii видаткiв
та кредитування

мiФЕфrо бюдхФу)

2, 4ЗlОOOО Ммiнiсrрацiя Цёпральноrо району ихоЕiФыоi ricbKoi рад, 05,1'10576
iод f'рdрзф - (щ-у.а"", вLqф"а," (Й r" еДРПОП

ФаФфi@фiвщdftв
та Федиryбання

4з1 6030
(код Програмноi

&rасифiкацij видаткiв
та кредитування

мiсцевого бюджету)

60з0
(код Типовоi програмноi
класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

0620
(код Функцiональноi

класифiкацij видаткiв та
кредиryвання бюджету)

Орrанiзацiя благоустрою населених пункriв
(найменування бюджетноr програми згiдно з

Типовою програмною класифlкацlею видаткiв та
кредитування мiсцевого бюджету)

14549000000
(код бюджеry)

Обсяг бпФ(Фffц лрrзЕч.нrЬорiбпrl аси.нуФнь - 26 66а З7а rрлФнь, у то}у чиФi заrФьноrc .!онду _ Л 451 10З rрrФнь rа свцi ьноrо фон8 _ З 217 275 rрrфнь

ПИсrаg, мя виюнаняя 6,одЕгяоi проrDам,

"конФитуl]iя УФа]iи в,д 28 06 1996 р м 254/96_вР]
&одхfrний ходеrc УФа'ни J]д 03 07 2012 року м 2456-vl;
Ъюв Уrраiвй <про дер9вний бюдв украiня на 2021 pi() вiд 1 5,12,20р Ml0a2-tx;

бФдхетних прФрач мiсцевrх бмжФlв ra звiт в про ii виюнання"з' змвами.
Проrрай ре(фрмуфння та розвипуЖГ м мик@.ф на 2о20_2024 роU ятЕрдх€на рiшнням ми@iв.ькоi мiбФi ради lй 20,12 2019р м56Б2
Mi.ю ПроФай (rромадський бюдм ц МиФФва, за 2021_2024 роки. затФрдхм рiФнням миxФiЕсьФl Miыoi радr М 2Р2 dд 24,12 20р
Прфкф *iданяя коордисацйноi ради з плань -громадбкФо бюдхету м миюла.в ад 1а 09 2020мбЖР-20
Рrфняя МиФФ'iюьФ мlсёФ, рад, вИ 2а 12 2020 М 2В2 " Про бюдreт МиФаrФьФi ч,сьФi repf.op,Mbнoi ,р.Фади на 2021 pit'
Р шення МиФФiфьФi м]сьюl реди вИ 09 06 2021р М 5аб "Про вюння змiн до рiщння Mi.bФl ради вiд 2,t 12 2020 М 2В2 " Про бюдм Микоmi.Фкоi мlфi тёрпорфьюi rроi4ади ва 2021 рк"

6. Цiлj дерхсавноi полiтики, на досягнення яких спрямоЕк!на реалiзацiя бюдх(етноi проrрами



N9 зlп цiлi державно'i полiтики
1 Забезпеченt]я реалiзацiT полiтики MicbKoi ради у сферi б]rагоустрою MicTa Миколаева

7. Мета бюджетноТпроrрами
Пiдвищення рiвня благоустрою MicTa

8. 3авдання бюдх<етно'i проfрами

9. Напрями використання бюметних коштiв гривень

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, lцо виконуються у складi бюдrкетноi проrрами гривень

Ч9 з/п 3авдання
1 lридоання матерIалlв , ооладнання , lнвентарю, спецавтотехнlки для благоустрою Mlcтa
2 3аОезпечення лримання в належному технiчному cTaHi об'екrlв вулично - дорожноi мережi
3 Збереж та rгримання на належному piвHi зеленоi зони населеного пункту та полlпшення його екологlчних умов
4 lроведення ремонту об'еrтiв вулично-дорожньоi iнфDастDу}туDи
я ншi видатки з благоустрiю
ь :ромадський бюджет
7 Jаоезпеt я належного функцiонування побровогс та комунальноrо обладнання житловоi забудови

Ns з/п Напрями використання бюдх<етних коштiв 3агальний фонд Спечiальний фонд Усього

1 2 3 4 5
lроведе;fi я ремонту оО'екгlв вулично-дорожньо'i lнфрастрYкrчри \л1 035 455 797 600 ,1 8зз 05g

2 \rr9 бзб 146 ,19 636 14€
J lрйдЬанdя матерiалiв , обладнання , iнвентарю, спецавтотехнiки для благоусгрою мlgга \л,/ 96 3З5

4 3Оережеfrня та rгримання на належному plвHl зеленоi зони населеного пункту та полiпшення
його екологlчних умов

nLl sцо цвs 699 675 264а 144

5 IHl;li видатки з благочстрtю \, 7452а 74 52с
6 'ромадський бrоджет q?'299 9оз 720 000 2 019 90з

3аСезпечеlrя чалекного функцlонування побрового та комунального обладнанtя житловоi
забудса7

vlABBzls з68 27Е

Усього 2з 451 103 3 217 2т 26 668 з78

N9 з/п Найменування мiсцево[ / регiонально[ програми 3агальний фонд спецiальний фонд Усього
2 3 4 5

lРОгРама реформування та розвитку житлово-комунальногс господарства Micтa Миколасва на 2О20-2О24 роки ч,2з 151 200 1 4g7 27a 24 648 475
2 Програма Гсомадський бюджет м, Микола€ва на 2021 -2О24 роки \. 299 903 720 00с 2 019 90з

Усього 2з 451 103 3 217 27! 26 668 з78

'l 1. Результативн i показн ики бюдrкетноТ програм и

Ne з/п показники Одиниця
яимiпч flжерело iнформацit Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

3 4 5 6 7
затрат
(lлькlсть матерIалlв, обладнання, iнв€нтарю. спецавтотехнiки для блэгоустрою
MicTa, в т ч. з;l видами од эозрахунок до кошторису

]отреЬа в придОаннl малоцlнних предметiв од эозрахунок до кошторису з6€ з66
.1лоца та протяжнlсгь oc€KTlB вулично-дорожньоl мережl, закрlплена за
-оловним Dозпорядником(в розоlзi ix видiв).

;ис, кв, м гехнlчнl паспорти

qороги тис кв м rехнlчнl паспорти 200,58t 1 200.580
площа територ|i обектlв зеленого господарств:l, яка пiдлягае caHiTapHoMy
прибиоанню (доглядч) rа эlшевня виконкому MlcbKoI ради 125,23 125,2з

кiлькiсть об'скгtв блаrоустрою, що потребуе капiтального ремонту од акr оЬсте}(ення 2
зупинки iромадського транспорту, якi потребують поточного ремонту од акг обстех<ення 7
троrуари якi потребують поточного ремонту тис кв.м эrr обстеження 0.54 Q.э42

1

1 2



зупинки громадського транспорту, якl потреOують капlтального ремонту од акт оостеження
оосяг видаткlв на встановлення аншлагlв та номерних знакlв грн, кошторис 25 00с 25 00с
поточнl видатки на реалlзацlю громадських проектlв грн рiшення Микола]вськоi MicbKoi ради 299 90з 299 90з
капiтальнi видатки на реалiзацiю громадських проектiв грн рiшення Миколаjвськоi Micbкoi ради 720 00с 1 720 00с
кlлькlсть маиданчи(lв п|д контеинери для зоору l l lB, чр потреоують поточного
oeMoHTv од, акт обстеження 14 14

обсяг видаткiв на благоустрiй об'екгiв грн кошторис 49 52с 49 52с
продукry
кiлькiсть матерiалiв, обладнання, iнвентарю, спецавтотехнiки для благоустрою
Micтa, що планчеться поидбати. в т.ч, за видами од розрахунок до кошторису

запланована кiлькiсть придбання малоцiнних предметiв од розрахунок до кошторису 36€ з6€
плоч€ та протяжнiсть об'екriв дорожнього господарства(в розрiзi Тх видiв). якi
плану€ться у-гримyвати в належному технiчному сганi, в т,ч.

тис-кв,м технiчнi паспорти

цороги тис,кв,м технlчнl паспорти 32о,в92 з2о,892
кaлькiсгь дерев. я Ki плануеться доглянуги l вис.адит иl видалrги/кронувати од розрахунок до кошторису 1 055 1 055
площа газону, на якiй плануеться rгримання (вiдновлення) га розраryнок до кошторису 115,214a 115,214a
плоu]а, на якiй планусться висадити KBiTKoBy розсаду кв. м, розрахунок до коцлорису
кiлькigгь об'екгiв благоуgтрою, на яких плануеться проведення l€пiтмьного
0емонтч

од акr обсгеження 2

площа територiТ обсrгiв зеленого господарства, на якiй плануеться caнiтapнe
прибирання ( доrляд)

га рll,].}ення виконкому MlcbKol ради 125.2з 125,23

зупинки громадського транспорry, на яких плануеться провести поточнии
оемонт од розрахунок до кошторису 7

,7

гроryари, на яких планусться провести поточний ремонт тис кв м розрахунок до кошторису о,542 о,542
3упинки громадського транспорry, на яких плану€ться провести капiтмьний

од розрахунок до кошторису 2

эередня кiлькiсть аншлагiв та номерних знакlв од розрахунок до кошторису 28А 281
кlлькlсть поточ них громадських проектl в. якi заплановано реалlзувати од рlшення Миколаlвськоl Mlcbko| ради
КlЛЬКlСТЬ КаПtТаЛЬНИХ ГРОМаДСьКИХ nDoeKTjB, ЯКl ЗаПЛаНОВаНО РеаЛ|ЗУВаТИ од рiшення Миколаiвськоi мiськоi ради
площа, на якiй плануеться провести виборку грунry кв, м акт обстеження 7 02с 7 о2с
кiлькiqrь майданчикiв пiд контейнери для збору ТПВ, на яких запланоmно
провести потоlний Dемо}{т

од акr обстеження 14 14

кiлькiсть об'екгtв, що потребуе благоустDrю од аrг обстеження 1 1

ефективностi
середнi витрати на придбання 'l одиницt (за видами) грн розрахунок
середнi витрати на придбання одиницi малоцiнних предметlв грн розрахунок 26з 21 263.2,|
середня вартiсгь угримання об'екriв дорохнього господарqгва(в розрiзi ix
видiв) грн розрахунок

дороги 1 кв,м грн розрахунок б 1,,] ! 61,19
середнl витрати на догляд /висадження /видалення/кронування одного дерева грн. розрахунок 751 751
середнt витрати на вмсадження 1 кв м KBiTKoBoi розсади грн роэрахунок
середня Bapтicтb ремонтч '1 об'еfiч грн розрахунок з49 837,5с 349 E3/.5L
середня Bapтicтb поточного ремонry одичицi об'скгу вулично-дорожньоТ
iнфрасгрукrури (в розрiзi ix видiв):

грн розрахунок

зупинки громадського транспорту грl-i розрахунок 50 46з,6с 50 463,6с
тротуари, за 1 м' грн розрахунок 1 258 бg 1 258,6Е
середня Bapтicтb капiтального ремонту одиницi обекгу вулично -дорожньоТ
iнфрасгруrгури(в розрiзi jx видiв).

грн розрахунок

зупинки громадського транспорту грн розрахунок з98 800.0( 398 800,0с
середнi витрати на придбання та улаштування 1 аншлаry, номерного знаку грн розрахунок 88,0: 88,0з
середня Bapтlcтb одного поточного громадського проекту грн розрахунок 299 90з.Oс 299 90з,Oс
середня Bapтlcтb одного капlтального громадськоrо проеfiу грн розрахунок в59 999,9! 859 999.9Е
середнi витрати на caHiTapHe прибирання (доrляд) ,l га територii об'екгiв
зеленого rосподарств€l

грн розрахунок 2 з13,21 2 31з,21

середнi витрати на лримання (вiдновлення) '1 га газону грн розрахунок
q Al, ni 5 612.0з

с€реднi витрати на виборку грунту за 1 кв м грн розрахунок 28,31 28.з 1

середня Bapтicтb поточного ремонту одного майданчика пlд контейнери для
збору ТПВ

грн розрахунок 26 з05 зб 26 305 з€



загальноi кiлькостi об'екгiв

питома вага обекriв вулично-доройiБГйфрЭБрукгу!Гщо зазнала

вага запланованих обсягiв придбання та улачлгування аншлагв до
lX придОаннi та встановленнi

вага кIлькостl висадженоl KBiTKoBoi розсади до кiлькосгi, яку потрбно

вага оновлених ПЛОц iазонiв у загальной кiлькосгi пПоЦТазоЙв, що

питома вага об'еrтiв аУЛИqdО-ДОООжнбqi йФраgгFукгй, Lцо зазнала
капiтальний ремонт до тих,

питома вага доглянrrих lвисаАхепi4хlвидалених/кронованих дерев до тих. що

тих, що потребують ремонтч ( в розоiзi lx

вага площi вибраiого iDyHTy дс запланованоj дл'

тих, цо потребують поточного

вlдсотоК вIдремонтованих об'€giв благоустрою, порiвняно з попереднlм роком

Голова аOмiнiсmрацй Олексанdр БЕРЕЗА

(iнiцiали/iнlцiал. прiзвище)

Bipa СВЯТЕЛИК

(lнlцiалиl!н!цiал, прiзвище)(пiдпис)

А19

днl витрати на Ьлагочстоlй об'ебч
,, 49 520.0(якостl

в т,ч,, вiдс,

вiдс.

в|дс,

вlдс )озрахунок 10 ! Ul,
вiлс )озрахунок 10(

вiдс. )озрахунок 10с 10(
4HaMIKa кlлькостl реалlзованиХ поточних громадських пооекгiв вlдс. )озрахунок 10с
1HdMlKa кlлькостl реалiзованих капlтальних громадських проеrгiв эозрахунок

вiдс. ]озDахунок 100,с 100,(

вlдс )озрахунок 10( 10(

вiдс )озрахунок 100,( ,] 00.(

вiдс. розрахунок 10( 10с

эозtrаху!.ок 1ot 10с

вiдс. эозрахунок 100.( 100,с

вlдс, )озрахуцок

зiлс fозрахунок 10( 10(
бlлL )озрахунск

)озрахунок 10(

вiдс )озрахунок 10( 10с

{ц /"( рJ/


