
СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З  №^'154 від 30.09.2020
м. Суми

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 VI Прикінцевих 
та перехідних положень Бюджетного кодексу України, Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 
2014 року N836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 
Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 
від 24 грудня 2019 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 23 вересня 2020 року 
№7524-МР 
НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік по 
головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню капітального 
будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради за кодами 
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
(додаються);

- 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»;

- 1516030 « Організація благоустрою населених пунктів »;

- 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

- 1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту»;

- 1517330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»;

- 1517640 «Заходи з енергозбереження».

Начальник управління .В. Шилов
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І 517640
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)
2. І 5 17640___________

(код Програмної
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1517640
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Паспорт ^
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління капітальноі^о будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської р ад и ___ _____________ ______

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління капітачьного будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради________ _̂____

(найменування відповідального виконавця)

7640

) ОКУДЖС1Л )
■/о у

00433331 

(код за ЄДРПОУ)

00433331
(код за ЄДРПОУ)

0470 Організація благоустрою населених 
пунктів

18531000000 

(код бюджету)
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної

видатків та кредитування місцевого класифікації видатків та класифікації видатків та
бюджету) кредитування місцевого кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми

бюджету) згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  70 231 726,0 гривень, у тому числі загального фонду -  1 507 700,0 гривень та 
спеціального фонду -  68 724 026,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України про Державний 
бюджет України на 2020 рік, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), Закон України «Про 
регулювання містобудівної діяльності». Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів” від 20.09.2017р. № 793, Наказ Міністерства фінансів від 27.07.11 №945 «Про затвердження 
примірного результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів». Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, «Програм економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 
рік та основних напрямів розвитку на 2019-2020 роки», затверджену рішенням Сумської міської ради від 21.12.17 Хо2910-МР, «Про 
Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» зі 
змінами затверджену рішенням Сумської міської ради від 18.12.2019 №6108-МР, рішення Сумської міської ради від 23.09.2020 №7524-МР 
«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік».



1

б. Ці.'п державної політики. на досягнення яких спрямована реалізація бюджетіюї програми.
№ з/п Ціль державної політики

Піднищешія епері осфективності закладах освіти м. Суми

7. Мста бюджетної програми; Підвищення енергоефсктивності закладах освіти м. Суми для забезпечення зменшення споживання 
енергетичних ресурсів та створення сприятливих умов для організації навчального процесу.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
] Реконструкція освітніх закладів в м. Суми
2 Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних закладах м. Суми»
л Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми»

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)
№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет розвитку Усього

1 2 4 5 6
1 Реконструкція освітніх закладів в м. Суми 2 400 000,0 2 400 000,0 2 400 000,0

2 Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в 
дошкільних закладах м. Суми» 0,0 44 562 207,0 44 562 207,0 44 562 207,0

3 Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в 
освітніх закладах м. Суми» 1 507 700,0 21 761 819,0 21 761 819,0 23 269 519,0

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4
Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній
сфері Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 1 507 700,0 68 724 026,0 70 231 726,0
2020-2022 роки
Усього: 1 507 700,0 68 724 026,0 70 231 726,0



1 № 
■ї/іі і Іока'^мик Одиниця

виміру Лжерело інформації Заі дііьний 
фонд

Спсціа.іі,ни{і фонд Усьої о

1 2 є 4 5 6 7
І І*СИ.1ІІИЦІН) проскіу «1ІІЛИИШСІШЯ сііеріОСфСК'ГИВИОС 1 і в 

лошкі.іьиих іяклалах м. ('уми» 0,0 44 562 207,0 44 562 207,0

1 штра 1

Обсяі внлагків на реалі шціїо нроск'іу 1 рп. І’ішення Сумської міської ради від 23.09.2020 
_Чв7524-МР «Про внесення змін до рішення 
С'умської місі.кої ради віл 24.12.2019 року 
№6248-МР «1 Іро бюджет Сумської міської 

об’єднаної територіадьної громади на 2020 рік»; 
розрахунок

0,0
44 562 207,0 44 562 207,0

2 пролукіу

• Кількість об’сктів од. розрахунок до кош іорпсу 4 4

3 ефективності

Середні втрати на один об'єкт гри. розрахунок II 140 551,75 1 1 140 551,75

4 Я К О С Т І

Рівень ттовиості у іегшсння навчальних закладів % розрахунок - -
2 Реалізація проекту «Підвіппення снсргоефсктивиоегі в 

освії ніх закладах м. Суми» І 507 700,0 21 761 819,0 23 269 519,0

затрат

Обсяг видагків на реалізацію проекту іріт Рішення Сумської міської ради від 23.09.2020 
.̂ f“7.‘̂ 24-MP «Про вмесемня змін до рішення 
Сумської міської ради від 24.12.2019 року 
№6248-МР «Про бюджет Сумської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»; 
розрахунок

1 507 700,0 21 761 819,0 23 269 519,0

продукту'

Кількість об'єктів од. розрахунок до кошторису 3 3 3

е4>ЄКТИВНОСТІ

Середні витрати на один об’єкт грн. розрахунок 502 567,00 7 253 939,6 7 756 506,6

ЯКОСТІ

Кількість проведених енергоаудитів шт. - - -
3 Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. 

Ковпака, 57
2 400 000,0 2400 000,0

затрат

Обсяг видатків на проведення реконструкції гри. Рішення Сумської міської ради від 19.08.2020 
№7298-МР «Про внесення змін до рішення 
Сумської міської ради від 24.12.2019 року 
Х«6248-МР «Про бюджет Сумської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»; 
розрахунок

2 400 000,0 2 400 000,0

Продукту'

Кількість об’єктів по яким планується провести реконструкцію од. розрахунок до кошторису 1 1

ефективності



Середні витрати на реконструкцію одного об’єкту грн. розрахунок 2 400 000,0 2 400 000,0
ЯКОСТІ

Кількість проведених енергоаудитів ш т . - -

Начальник управління 

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки

Сумської міської ради

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО ________
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року №908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської міської ради

снування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1517325

2 .

3.

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

1517325___________
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)
1517325_____________

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління капітального булівниптва та дорожнього господарства Сумської 
міської ради

00433331

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради______________

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

00433331

7325 0443
(код Тшювої програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Будівництво СПОРУД, установ та 
закладів фізичної к у л ь т у р и  і  с п о рту

(найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

5910100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  13 180 000.0 гривень, у тому числі загального фонду -  0,0 гривень та 
спеціального фонду -  13 180 000,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України про Державний 

бюджет України на 2020 рік. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами). Закон України «Про 
регулювання містобудівної діяльності». Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів” від 20.09.2017р. № 793, Наказ Міністерства фінансів від 27.07.11 №945 «Про затвердження 
примірного результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів». Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі зміни, «Програм економічного і соціального розвитку Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021-2022 роки», затверджену рішенням Сумської міської 
ради від 24.12.19 №6249-МР, рішення Сумської міської ради від 23.09.20 №7524-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 
від 24.12.19 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».



6. Цілі державної політики, на досягнення жих спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку спортивної інфраструктури міста

7. Мета бюджетної програми:забезпечення розвитку інфраструктури міста.

8. Завдання бюджетної програми :

№ з/п Завдання
1 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

2 Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів;

(грн.)
№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5

1 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту 0,00 1 180 000,00 1 180 000,00

2 Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту 0,00 12 000 000,00 12 000 000,00

Усього: 0,00 13 180 000,00 13 180 000,00
10. Перелік місцевих/рєгіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)
№
з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний

фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма економічного і соціального розвитку 
м. Суми на 2019 рік та основних напрямів розвитку на 
2020-2021 роки

0,00 13 180 000,00 13 180 000,00

Усього: 0,00 13 180 000,00 13 180 000,00



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 Забезпечення будівництва споруд, установ 

та закладів фізичної культури і спорту 1 180 000,00 1 180 000,00

-1 затрат

Обсяг видатків на реконстрзтщію грн.

рішення Сумської міської ради 
від 23.09.20 №7524-МР «Про 
бюджет Сумської міської 
об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік», 
розрахунок

1 180 000,00 1 180 000,00

2 продукту
Кількість об’єктів, які планується 
реконструювати

од. розрахунок до 
кошторису

1 1

3 ефективності
Середні витрати на реконструкцію одного 
об’єкту

грн. розрахункові дані 1 180 000,00 1 180 000,00

4 якості
Рівень готовноеті реконструйованих об’єктів % розрахунок - -

1 Забезпечення реконструкції споруд, установ 
та закладів фізичної культури і спорту 10 000 000,00 10 000 000,00

1 затрат

Обсяг видатків на реконструкцію грн.

рішення Сумської міської ради 
від 23.09.20 №7524-МР «Про 
бюджет Сумської міської 
об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік», 
розрахунок

12 000 000,00 12 000 000,00

2 продукту
Кількість об’єктів, які планується 
реконструювати

од. розрахунок до 
кошторису

1 1

3 ефективності
Середні витрати на реконструкцію одного грн. розрахункові дані 12 000 000,00 12 000 000,00



об’єкту
4 якості

Рівень готовності реконструйованих об’єктів % _ , ррзрахунок 100 100

Начальник управління

Д е ^ ^ 'т ^ ^ н ц ^ ^ і^ в ,  економіки 
та Ії&Йртицій С у ^  міської ради

' ' ' ' ' ' ГТ*і ^  І
/  * ^  І

г020р.
(Лідпис) (ініціали та прізвріще)

М.П. - * -̂ 'кpлV̂■'̂



ЗАТВЕРДЖЕНО__________
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 
2018 року №908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

/г/ >7 "

1. 1517321

2.

3.

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

1517321___________
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)
_1517321_____________

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства С у м с ьк о ї

міської ради_________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської 
міської ради______________

00433331

(найменування відповідального виконавця)

7321 0443
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Будівництво освітніх установ та 
закладів (найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

00433331 
(код за ЄДРПОУ)

18531000000 

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  1 793 835.0 гривень, у тому числі загального фонду -  ^  гривень та 
спеціального фонду -  1 793 835.0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України про Державний 

бюджет України на 2020 рік. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами). Закон України «Про 
регулювання містобудівної діяльності». Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів” від 20.09.2017р. № 793, Наказ Міністерства фінансів від 27.07.11 №945 «Про затвердження 
примірного результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів». Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі зміни, «Програм економічного і соціального розвитку Сумської міської 
територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021-2022 рік», затверджену рішенням Сумської міської ради від
24.12.19 №6249-МР, рішення Сумської міської ради від 23.09.20 №7524-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від
24.12.19 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».



6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури міста та виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

Будівництво освітніх установ та закладів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

У  тому числі 
бюджет 

розвитку Усього

' 1 2 3 4 5 6
1 Будівництво освітніх установ та закладів 0,0 993 835,0 993 835,0 993 835,0
2 Реконструкція освітніх установ та закладів 0,0 800 000,0 800 000,0 800 000,0

Усього: 0,0 1 793 835,00 1 793 835,00 1 793 835,00
9. Перелік місцевих/регіональних програм, шр виконуються у складі бюджетної програми;

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства міста С)^и на 2018-2020 роки 0,0 1 793 835,00 1 793 835,00

Усього: 0,0 1 793 835,00 1 793 835,00

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення будівництва освітніх 

установ та закладів 993 835,0 993 835,0

1 затрат
Обсяг видатків на будівництво грн. рішення Сумської міської ради 

від 24.06.20 №7073-МР «Про 
бюджет Сумської міської 
об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік».

розрахунок

993 835,0 993 835,0

2 П р о д у к т у



Кількість об’єктів, які планується 
побудувати

од. розрахунок до кошторису 1 1

3 ефективності
Середні витрати на будівництво 
одного об’єкту

грн. розрахункові дані 993 835,0 993 835,0

4 ЯКОСТІ

Рівень готовності будівництва об’єктів % розрахунок 40,7 40,7
2 Забезпечення реконструкції 

освітніх установ та закладів
800 000,0 800 000,0

1 затрат

-

Обсяг видатків на реконструкцію грн. рішення Сумської міської ради 
від 23.09.20 №7524-МР «Про 
бюджет Сумської міської 
об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік».

800000,0 800 000,0

2 Продукту
Кількість об’єктів, які планується 
реконструювати

од. розрахунок до кошторису 3 3

3 ефективності
Середні витрати на реконструкцію 
одного об’єкту

грн. розрахункові дані 266 666,00 266 666,0

4 якості
Рівень готовності реконструйованих 
об’єктів

% розрахунок 34,7 34,7

Начальник управління 

ПОГО^,_______

Деадщ^меті.щ економіки
таші^стйцій, С ^евкої міської ради

илов
(ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО-

1.

2 .

3.

1517330

Наказ Міністерсзва фінансів України 
26.08.2014 № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської міської ради
(н^ймену^шга га^втого розпорядн^а к о ^ ^ іів місцевого бюджету)

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

1517330___________
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)
1517330_____________

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради_________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради______________

(найменування відповідального виконавця)

7330 0443
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Будівництво інших об’єктів 
комунальної власності (найменування 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

00433331

(код за ЄДРПОУ)

00433331
(код за ЄДРПОУ)

18531000000 

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  48 276 140,80 гривень, у тому чиелі загального фонду -  0̂ 0 гривень та 
епеціального фонду -  48 276 140.80 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодеке України, Закон України про Державний 

бюджет України на 2020 рік. Закон України «Про елужбу в органах міецевого еамоврядування» (зі змінами). Закон України «Про 
регулювання містобудівної діяльності». Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування міецевих бюджетів” від 20.09.2017р. № 793, Наказ Міністерства фінансів від 27.07.11 №Й5 «Про затвердження 
примірного результативних показників бюджетних програм для міецевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів». Наказ Міністеретва фінанеів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі зміни, «Програм економічного і соціального розвитку Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021-2022 роки», затверджену рішенням Сумеької міської 
ради від 24.12.19 №6249-МР, рішення Сумської міської ради від 23.09.20 №7524-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 
від 24.12.19 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».



6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури міста та виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 забезпечення будівництва об’єктів комунальної власності

2 забезпечення реконструкції об’єктів комунальної власності

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі бюджет 
розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 забезпечення будівництва об’єктів комунальної власності 0,0 8 521 729,80 8 521 729,80 8 521 729,80
2 забезпечення реконструкції об’єктів комунальної власності 0,0 39 754 411,00 39 754 411,00 39 754 411,00

Усього: 0,0 48 276 140,80 48 276 140,80 48 276 140,80

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

( грн.)

Назва регіональної 
цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями 
розвитку на 2021-2022 роки

0,0 48 276 140,80 48 276 140,80

Усього: 0,0 48 276 140,80 48 276 140,80



10. Результативні показники бюджетної програми;

№
з/
п

Показник Одинищ
виміру Джерело інформації Загальн 

ий фонд
Спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення будівництва об’єктів комунальної 

власності 8 521 729,80

1 затрат

Обсяг видатків на будівництво грн.
рішення Сумської міської ради від 23.09.20 №7524-МР «Про 
бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік», розрахунок
8 521 729,80

2 продукту
Кількість об’єктів, які планується побудувати од. розрахунок до кошторису 22

3 ефективності
Середні витрати на будівництво одного об’єкту грн. розрахункові дані 387 351,3

4 якості
Рівень готовності будівництва об’єктів % розрахунок 8,47

2 Забезпечення реконструкції об’єктів комунальної 
власності 39 754 411,00

1 затрат
Обсяг видатків на реконструкцію грн. рішення Сумської міської ради від 23.09.20 №7524-МР «Про 

бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2020 рік», розрахунок

39 754 411,00

2 продукту
Кількість об’єктів, які планується реконструювати од. розрахунок до кошторису 9

3 ефективності
Середні витрати на реконструкцію одного об’єкту грн. розрахункові дані 4 417 156,7

4 якості
Рівень готовності реконструйованих об’єктів % — ^  розрахунок 71,62

Начальник управління 

ПС
Де; і^рІГеНТ-фІЙ^КІ^КОНОМІКИ

гстацій Сумс^шіміської ради
™ р  , Г ї І

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)
«_ 
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836 -
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України 
від 15 листопада 2018 Х2908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської 
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

<іЮ .о9^р л / П ' Щ

1. 1516030

2.

3.

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

1516030_____________
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)
1516030_______________

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради_________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради______________

(найменування відповідального виконавця)

00433331

6030 0620
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених
ПУНКТІВ

(найменування бюджетної програми 
ЗГІДНО з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

00433331 
(код за ЄДРПОУ)

18531000000 

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  61 296 556.0 гривень, у тому числі загального фонду -  гривень та 
спеціального фонду -  61 296 556.0 тис. гривень.
З.Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України про Державний 

бюджет України на 2020 рік. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами). Закон України «Про 
регулювання містобудівної діяльності». Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів” від 20.09.2017р. № 793, Наказ Міністерства фінансів від 27.07.11 №945 «Про затвердження 
примірного результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів». Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, «Про затвердження Комплексної цільової програми 
реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Сз^ми на 2018 -  2020 роки», затверджена рішенням Сумської міської 
ради від 21.12.17 №2913-МР, рішення Сумської міської ради від 23.09.20 №7524-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 
від 24.12.19 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».



6. Мета бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення проведення ремонту доріг

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

1
Завдання

Підвищення рівня благоустрою міста, проведення якісного ремонту доріг

8. Напрями використання бюджетних кощтів: (грн.)

№ з/п Підпрограма/завдання бюджетної програми .̂ Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 7
1 Проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 0,0 61 296 556,00 61 296 556,00 61 296 556,00

Усього: 0,0 61 296 556,00 61 296 556,00 61 296 556,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5
Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і 
розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018 -  2020 0,0 61 296 556,00 61 296 556,00
роки
Усього: 0,0 61 296 556,00 61 296 556,00

10. Результативні показники бюджетної програми :

№
з/п Показник Одиниця

виміру
Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Проведення капітального ремонту об’єктів 
транспортної інфраструктури 61 296 556,00 61 296 556,00

1 затрат
Площа міських автоишяхів та споруд на них, 
які потребують капітального ремонту

тис. кв. м 370,0 370,0

2 продукту



Площа міських шляхів, на яких планується 
провести капітальний ремонт

тис. кв. м 19,0 19,0

3 ефективності
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м 
міеьких шляхів та споруд

грн. розрахунок 2800,0 2800,0

4 якості
Питома вага площі міських доріг та споруд на 
них, що зазнала капітального ремонту до площі, 
що потребувала капітального ремонту

% розрахунок
- -

Начальник управління 

ПОГОДЖЕНО:


