
0117690
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0117690
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0117693
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Хмельницької обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від •?£'&•£2020 року №Л7/2020-о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Хмельницька обласна рада 00022651
(найменування головного розпорядника (код за ЄДРГЮУ)

коштів місцевого бюджету)

Апарат обласної ради
(найменування відповідального виконавця)

00022651
(код за СДРПОУ)

7693
(код Типової 
програмної 
класифікації 

видатків 
та кредитування 

місцевого 
бюджету)

0490 Інші заходи, пов’язані з
(код економічною діяльністю

Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету)

(найменування 
бюджетної 

програми згідно 
з Типовою 

програмною 
класифікацією 

видатків та 
кредитування 

місцевого 
бюджету)

6800000000
(код бюджету)



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6 512 000.0 гривень, у тому числі загального фонду -  142 000.0 гривень та 
спеціального фонду -  6 370 000*0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», Бюджетний кодекс України, Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» рішення обласної ради від 08.05.2020 
№ 15-32/2020 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік», Програма фінансової підтримки об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018 -  2022 роки затверджена рішенням обласної ради 
від 27 вересня 2018 року № 28-21/2018 (зі змінами).

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

№ з/п Ціль державної політики
1 Утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в належному стані

7. Мета бюджетної програми

Виконання обласною радою повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Фінансова підтримка об’єктів спільної власності територіальних громад області в належному стані, що перебувають в управлінні 
Хмельницької обласної ради.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Надання фінансової підтримки КП «Комунальники» 142 000,0 6 370 000,0 6 512 000,0

Усього: 142 000,0 6 370 000,0 6 512 000,0



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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 Програма фінансової підтримки об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 
2018 -  2022 роки затверджена рішенням обласної ради від 27  
вересня 2018 року № 28-21/2018 (зі змінами)

142 000,0 6 370 000,0 6 512 000,0

Усього 142 000,0 6 370 000,0 6 512 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Надання фінансової підтримки об’єкту спільної власності територіальних громад - КП "Комунальники"
1 затрат

Обсяг фінансування на 
капітальний ремонт будівлі за 
адресою: м. Хмельницький, 
вул.Грушевського, 87 (дах, 
утеплення та ремонт будівлі, 
водопостачання та 
водовідведення)

грн

Програма фінансової 
підтримки об’єктів 
спільної власності 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст 
Хмельницької області 
на 2018 -  2022 роки 
затверджена рішенням 
обласної ради від 27 
вересня 2018 року № 
28-21/2018 (зі змінами)

6 370 000,0 6 370 000,0

Обсяг фінансування на 
поточний ремонт нежитлового 
приміщення за адресою: 
м.Хмельницький, вул. 
Староміська, 2 (обробка 
дерев’яних елементів 
горищного приміщення 
засобами вогнезахисту, 
влаштування дверей 
протипожежних, влаштування 
люка протипожежного)

грн

Програма фінансової 
підтримки об’єктів 
спільної власності 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст 
Хмельницької області 
на 2018 -  2022 роки 
затверджена рішенням 
обласної ради від 27 
вересня 2018 року 
№ 28-21/2018 (зі 
змінами)»

35 200,0 35 200,0

Обсяг фінансування на 
погашення заборгованості 
перед КП «Комунальники» за 
надані комунальні послуги

грн

Програма фінансової 
підтримки об’єктів 
спільної власності 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст

106 800,0 106 800,0



Хмельницькій обласній 
організації ВГО «Союз 
Чорнобиль Україна» та 
Хмельницькій обласній 
організації ветеранів України

Хмельницької області 
на 2018 -  2022 роки 
затверджена рішенням 
обласної ради від 27 
вересня 2018 року 
№ 28-21/2018 (зі 
змінами)

2 продукту
Кількість об'єктів, що 
потребують капітального 
ремонту

шт. розрахунково 1 1

Кількість об'єктів, що 
потребують поточного ремонту шт розрахунково і 1

Період заборгованості за 
комунальні послуги місяць Журнал обліку 14 14

3 ефективності
Вартість проведення одного 
капітального ремонту грн розрахунково 6 370 000 6 370 000

Вартість проведення одного 
поточного ремонту грн розрахунково 35 200 35 200

Середньомісячна 
заборгованість за комунальні 
послуги

грн розрахунково 7 629 7 629

4 якості
Готовність об’єкта по 
напрямках % розрахунок 100 100

Готовність об’єкта по 
напрямках % розрахунок 100 100

Погашення заборгованості % розрахунок у 100 100

Голова Хмельницької обласної ради

ІЖЕНО:

jt фінансів ОДА

іартаменту фінансів ОДА

ння

(підпис)

Михайло ЗАГОРОДНИИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ПЕНЮШКЕВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

. /


