
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу з питань управління комунальним майном, 
інфраструктури Дніпрянського старостинського округу 
Новокаховської міської ради від Л З  . 0 ^  . Л о ^ З  № 3  9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (3)(1)0)(0)(0)(0)(0) Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. (3)(1)(1)(0)(0)(0)(0) Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

З
(3)(1)(1)(7)(4)(6)(1) (0456) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4.0бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  581796 гривень, у тому числі загального фонду -  462550 гривень та спеціального фонду -  119246 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII)
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" -  "

Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 року №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік" (зі змінами)

Рішення Новокаховської  міської ради від 20.12.2018 року №1657 "Про Програму розвитку інфрастурктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської
ради на 2019-2021 роки" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг



8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури
2 Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури
3 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектної документації)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів: Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
і 2 3 4 5
1 Проведення поточного ремонту 230 000 230 000

2 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 232 550 232 550

3 Проведення капітального ремонту (розробка проектної документації) 119 246 119 246
У сь ого 462 550 119 246 581 796

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 Програма розвитку інфрастурктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради на 
2019-2021 роки (зі змінами) 462 550 119 246 581796

Усього 462550 119246 581796

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 З а т р а т

1.1
площа вулично-дорожньої мережі, на якій необхідно 
провести поточний ремонт тис.кв.м локальний кошторис 0,747 0,747

1.2 довжина об’єктів транспортної інфраструктури км бухгалтерська звітність 54 54

2 П р о ду к ту

2.1 площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується 
провести поточний ремонт тис.кв.м локальний кошторис 0,747 0,747

2.2
довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які 
планується утримувати км бухгалтерська звітність 54 54

2.3
кількість проектів для проведення капітального 
ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі од. кошторис 1 1



1 2 3 4 5 6 7
3 Е ф ек ти в н о ст і

3.1
середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично- 
дорожньої мережі тис. грн.

обсяг витрат на проведення поточного 
ремонту/ площа вулично-дорожньої мережі, на 

яких планується провести поточний 
ремонт/1000

0,308 0,308

3.2
середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної 
інфраструктури тис. грн.

обсяг витрат на утримання /довжина об'єктів 
транспортної інфраструктури, які планується 

утримувати/1000
4,3 4,3

3.3 середні видатки на розробку одного проекту тис. грн.
обсяг видатків / кількість проектів для 

проведення капітального ремонту об'єктів 
вулично-дорожньої мережі/1000

119,2 119,2

4 Я к о с т і

4.1
питома вага відремонтованої за рахунок поточного 
ремонту площі вулично-дорожньої мережі у загальній 
плоші, на якій необхідно провести поточний ремонт

%

площа вулично-дорожньої мережі на якій 
планується провести поточний ремонт/площа 
вулично-дорожньої мережі, на якій необхідно 

провести поточний ремонт* 100

100 100

4.2
питома вага довжини об'єктів транспортної 
інфрастуктури, що утримуються, до загальної довжини 
об'єктів транспортної інфраструктури

%

довжина об'єктів транспортної 
інфраструктури, які планується 

утримувати/довжина об'єктів транспортної 
інфраструктури* 100

100 100

4.3 рівень готовності документації %
обсяг видатків / (кошторисну вартість 

проекту) *100 100 100

Начальник відділу з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського 
старостинського округу Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради 
Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради
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