
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва міської ради м.
Прилуки

20.02.2020 №  1

2 .

1500000 
(код)

1510000
(код)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
Управління капітального будівництва міської ради м. Прилуки

24837105
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника)

Управління капітального будівництва міської ради м. Прилуки

(найменування відповідального виконавця)

1517461
(код) (КФКВК)

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

(найменування бюджетної програми) 25203100000
код бюджету



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 327060,09 гривень, у тому числі загального фонду _____ -____  гривень та
спеціального фонду 327060,09 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція У країни,Бюджетний Кодекс України,Закон України про місцеве самоврядування в Україні, рішення 65 сесії 7 скликання 
Прилуцької міської ради від 13 лютого 2020 року №8;

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

і

7. Мета бюджетної програми _ Покращення стану інфраструктури міських доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення проведення капітального ремонту об' єктів транспортної інфраструктури

2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка ПКД)

3 Забезпечення будівництва об' єктів транспортної інфраструктури (розробка ПКД)

4 Розробка ПКД реконструкція об' єктів



з

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

-ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт проїзної частини 
шляхом улаштування пішохідного переходу по вул. 

..Садовій в м. Прилуки Чернігівської області»

283182,00 283182,00

2 - виготовлення проектної документації з поданням та 
проходженням експертизи: «Реконструкція відрізку 

проїзної частини та тротуару з влаштуванням липневої 
каналізації на перехресті вул. Скоропадського та вїзду 

Опанасівський в м. Прилуки Чернігівської області»

25280,74 25280,74

3 - виготовлення проектної документації по об’єкту 
«Капітальний ремонт проїзної частини шляхом 

улаштування пішохідного переходу на перехресті вул. 
Земська та вул.. Миколаївська в м. Прилуки

Чернігівської області»

9496,35 9496,35

4 -«Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної 
частини вул. Костянтинівської (від вул.Вокзальної до вул. 

Гімназичної в м. Прилуки Чернігівської області»

5953,50 5953,50

«Будівництво залізничного переїзду по вул. Челюскінців 
(1 км ПК9) у м. Прилуки Чернігівської області»

3147,50 3147,50



Усього 327060,09 327060,09

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

Усього

і

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Обсяг видатків на
капремонт,будівництво,реконстру
кцію,ПКД об’ єктів

Грн. Рішення сесії 327060,09 327060,09

2 продукту

Кількість об'єктів, Од. Рішення
сесії(перелік)

- 5 4

3 ефективності
Середні витрати на
капремонт,будівництво,реконстру 
кцію,ПКД об' єктів

Грн. Розрахунковий
показник

65412,018 65412,018



4 якості
Рівень готовності на

капремонт,будівництво,реконстру 
кцію,ПКД об єктів

% 100

Керівник установи -  головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи л і

Ященко А.М. 
(ініціали/ініціал, прізвище)

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / 
заступник керівника місцевого фінансового 
органу

Ворона О.І 
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 

М. П.

Л і о А ЛоАОр


