
ВИ КОН А ВЧИ Й  ОРГАН К Ш В С ЬК О ! M ICBKOI РАДИ 
(КИГОСЬКА М1СБКА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я)

ДЕП АРТАМ ЕН Т Ф1НАНС1В

Н А К А З

м. Кшв

a t.

Про затвердження паспорт! в бюджетних 
програм на 2017 piK Печерсько! районноТ 
в MicTi Киев1 державно! адмшютрацп

Вщповщно до Закону Укра'ши «Про Державний бюджет Укра'ши на 
2017 p iK » ,  наказу М1н1стерства фшанав Укра’ши вщ 26.08.2014 № 836 «Про 
деяю питания запровадження програмно-цшьового методу складання та 
виконання мюцевих бюджет1в», р1шення КшвськоТ мюькоТ ради вщ 12.12.2016 
№ 554/1558 «Про бюджет мюта Киева на 2017 p iK »  та на шдстав1 розпорядження 
ПечерськоТ районноТ в MicTi Киев1 державно!* адмшютрацп вщ 27.07.2017 №414 
«Про внесения змш до розпорядження ПечерськоТ районноТ в MicTi Киев! 
державно! адмшютрацп вщ 07.02.2017 №65 «Про затвердження паспорт1в 
бюджетних програм на 2017 p iK » .

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорта бюджетних програм на 2017 piK за програмами, яю 
передбачеш у бюджет! мюта Киева на 2017 piK для Печерсько! районноТ в MicTi 
Киев1 державно!' адмшютрацп в новш редакцп:

1.1. Дошкшьна ocBiTa.
1.2. Надання загально! середньо! освгги загальноосвггшми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, штернатом при inmni), 
спещашзованими школами, лiцeями, пмназ1ями, колепумами.

1.3. Спещашзована амбулаторно-полшлМчна допомога населению.
1.4. Каштальний ремонт об’ект’ господарства.

Директор В. Решк



УКРА1НА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОНИА В MICII КИСВ1 

ДЕРЖАВНА АДМШ1СТРАЦ1Я

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

2 7 . 0 7 . 2 0 1 7  » ___________

Про внесения змш до розпорядження 
ПечерськоТ районноТ в Midi Киев} 
державноТ адмшютрацп 
вщ 07 лютого 2017 року № 65 
« Про затвердження паспорт!в 
бюджетних програм на 2017 р!к»

Вщповщно до Закону УкраТни «Про Державний бюджет Укра'ши на 
2017 рш», наказ Мшютерства фшаншв УкраТни вщ 26 серпня 2014 року № 836 
"Про деяю питания проведения ^експерименту i s  запровадження програмно- 
цшьового методу складання та виконання мюцевих' бюджета", розпорядження 
виконавчого органу КшвськоТ мюькоТ ради (КшвськоТ мюькоТ державноТ 
адмшютрацп) вщ 17 липня 2017 року № 850 «Про перерозподш видатюв 
бюджету мюта Киева», ршення КшвськоТ мюькоТ ради вщ 12 грудня 2016 року 
№554/1558 «Про бюджет мюта Киева на 2017 piK », \з змшами i доповненнями. 
Внести таю змши до розпорядження ПечерськоТ районноТ в MicTi Киев! 
державноТ адмшютрацп вщ 07 лютого 2017 року № 65 « Про затвердження 
паспор™ бюджетних програм на 2017 piK »:

1. Внести змши до паспорт!в бюджетних програм на "2017 piK за 
програмами, яю передбаченш у бюджет! мюта Киева на 2017 piK для 
ПечерськоТ районноТ в мют! Киев! державноТ адмшютрацп зпдно з додатками, 
що додаються, згщно перелшу:

1.1. Дошюльна освка (додаток 2),
1.2. Надання загальноТ середньоТ осв!ти загальноосвггшми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, штерн атом при школ!), 
спещатзованими школами, лгцеями, пмназкми, колепумами (додаток 3).

1,3. Сцещащзована амбулаторно пошкл!шчна/ДОтюмога (додаток 11).
ремонт об’екпв житлрвого госнодарства (додаток 27). 

* /  ^

С. Мартинчук



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicrepctBa фЫанав УкраТни 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження ПечерськоТ районноТ в MicTi Kneei 
державноТ адмшютраци B ifli / - ^ о Л И Ф  №

Наказ
Наказ Департаменту ф шанав виконавчого органу 
КиТвськоТ мюькоТ ради (КиТвськоТ мюькоТ державноТ 
адмшютрацп) вщ " P o t"  C!< f 201 j£- p.
№ /# Г

ПАСПОРТ
бюджетноY програм и мюцевого бюджету на 2017 piK

1. 9500000___________ Печерська районна в Mien KneBi державна адмжютращя
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

С
2. 9510000___________ Печерська районна в MiCTi KneBi державна адмжютращя______________________________________________

(КПКВК МБ) (найменування вщповщального виконавця)
у V

3. 9511010___________ __________ 0910__________  Д ош ктьна освгга
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетноТ программ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 206,4 тис.гривень, у тому числ! загального фонду - 97 486,4 тис.гривень та спещального фонду - 27 720 тис.гривень

5. 'Пщставм для виконання бюджетноТ программ:

Конституция УкраТни, Бюджетний кодекс УкраТни, Закон УкраТни "Про освпу" вщ 23.05.1991 № 1060-Х11 3i змЫами та доповненнями, Закон УкраТни "Про дошюльну осв1ту" вщ 11.07.2001 № 2628-111 3i змЫами 
та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" вщ 22.11.2004 № 1591 3i змЫами та доповненнями, Наказ Мастерства фЫанав УкраТни "Про 
деяю питания запровадження профамно-цтьового методу складання та виконання м1сцевих бюджет|'в" вщ 26.08.2014 р. № 836; Ршенням КиТвськоТ мюькоТ ради вщ 03.03.2016 року № 125/125 Про 
затвердження м1ськоТ комплексно’!' цтьовоТ программ "OcBiTa Киева. 2016 - 2018 роки", Ршення КиТвськоТ MicbKO'f ради "Про бюджет мюта Киева на 2017 piK" вщ 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження 
виконавчого органу КиТвськоТ мюькоТ ради (КиТвськоТ мюькоТ державноТ адмЫютраци) "Про Програму економ1чного i социального розвитку MicTa Киева на 2017 piK" вщ 06.01,2017р. №3; Ршення ceciT КиТвськоТ 
мюькоТ ради "Про Профаму економ!чного i социального розвитку м. Киева на 2017 piK" вщ 12.12.2016р. №553/1557, Ршення КиТвськоТ мюькоТ ради "Про внесения змЫ до ршення КиТвради вщ 12.12.2016 р. № 
554/1558 "Про бюджет м. Киева на 2017" вщ 25.05.2017 №416/2638, Розпорядження виконавчого органу КиТвськоТ MibKoT ради (КиТвькоТ мюькоТ державноТ адмЫютраци) "Про перерозподш видатюв бюджету 
мюта Киева" вщ 17.07.2017 р. № 850.

6. Мета бюджетноТ программ
Надання дошюльноТ осв!ти дошктьними навчальними закладами

7. niflnporpaMM, спрямоваж на досягнення мети, визначено'Г паспортом бюджетноТ программ: 
|№ з/п |КПКВК |КФКВК | Назва пщпрограми ]



8. Обсяги ф ж ансування бюджетноТ программ у po3pi3i гпдпрограм та завдань » (тис.ф н)

№ з/п КПКВК КФКВК Пщпрограма/завдання бюджетноТ программ загальний фонд спещальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 9511010 0910
Забезпечити створення належних умов для надання на належному piBHi дошюльноТ ocei™ та 
виховання дтей 84293,600 9022,400 93316,000

2 9511010 0910 Забезпечення збереження енергоресурав 13192,800 795,000 13987,800
3 9511010 0910 Придбання обладнання та предмелв довгострокового користування 2246,000 2246,000
4 9511010 0910 Проведения картельного ремонту прим1щень та шших об'еклв 11328,100 11328,100

5 9511010 0910
Здмснення заход|'в/реал1зац1я проекпв з енергозбереження (формуеться залежно вщ типу 
заходу та визначаеться у po3pi3i цих заход1в) 4328,500 4328,500

Усього 97486,400 27720,000 125206,400

9. Перелш репональних цшьових профам, яю виконуються у склад| бюджетноТ профами: (тис.грн)
Назва

репональноТ цшьовоТ программ та тдпрограми КПКВК загальний фонд спещальний фонд Разом

1 2 3 4 5
MicbKa комплексна цтьова програма «OCBITA КИ6ВА, 2016-2018 роки» * 97486,400 27720,000 125206,400

Усього 97486,400 27720,000 125206,400

10. Результативж показники бюджетноТ профами у розрЫ  пщпрограм i завдань:

№ з/п КПКВК Показники Одиниця
BMMiDV

Джерело шформацн Значения показника
1 2 3 4 5 6

1 9511010 Забезпечити створення належних умов для надання на належному piBHi дошктьноТ освп~и та виховання дп-ей
затрат

1 9511010 ктьюсть дошктьних заклада ОД Звп>мсть установ 26,000
2 9511010 ктькють груп од Зв1тн1сть установ 126,000
3 9511010 середньормна ктькють ставок педагопчного персоналу од 3eiTHicTb установ 295,860

4 9511010
середньор1чна ктьюсть штатних одиниць адмЫперсоналу, за умовами оплати вщнесених до педагопчного 
персоналу ОД Зв1тн1сть установ 107,458

5 9511010 середньормна ктьюсть штатних одиниць спец1алют1в од Зв1тнють установ 62,000
6 9511010 середньор1чна ктьюсть штатних одиниць роб1тниюв ОД Зв1тн1сть установ 444,770
7 9511010 всього -  середньор1чна ктьюсть ставок (штатних одиниць) ОД Зв1тн1сть установ 910,085
8 9511010 погашения кредиторськоТ заборгованосп минулих nepiofliB тис. грн. Зв1тн1сть установ 20,431

продукту . . . . . . .
1 9511010 ктьюсть д'ггей в'щ 0 до 6 роюв oci6 Зв1тн1сть установ 7953,000
2 9511010 середньор!чна юлькють дтеи, що вщвщують дошюльн! заклади oci6 Звпхють установ 2704,000

ефективносп
1 9511010 витрати на перебування 1 дитини в дошюльному заклад1 гривень Розрахунок 34502,800
2 9511010 Д1ТО-ДН1 вщвщування джв Розрахунок 351520,000

ЯКОСТ1
1 9511010 р1вень охоплення дтей дошюльною осв1тою % Розрахунок 35,870
2 9511010 динам1ка охоплення д1тей дошюльною осв1тою до попереднього року % Розрахунок 100,000
3 9511010 ктьюсть дн!в вщвщування од Розрахунок 130,000
4 9511010 р1вень погашения кредиторськоТ заборгованост1 % Розрахунок 100,000

2 9511010 Забезпечення збереження енергоресурав
затрат

1 9511010 обсяг видатюв на оплату енергоносмв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ТИС. фН. Зв1тн1сть установ 13987,800
2 9511010 теплопостачання ТИС. фН. 3eiTHicTb установ 10386,200
3 9511010 водопостачання тис. грн. 3eiTHicTb установ 1070,800
4 9511010 електроенерпТ ТИС. фН. Зв1тн1сть установ 2414,700
5 9511010 природнього газу тис. грн. Зв1тн1сть установ 116,100
6 9511010 загальна площа примщень кв.м Зв1тн1сть установ 30822,600



7 9511010 опалювальна площа прим1щень . [кв.м [Звггнють установ 27835,310
продукту

1 9511010 обсяг споживання енергоресурав, натуральы одиниц1, в тому чисти Звингсть установ
2 9511010 теплопостачання тис. Гкал. Звпхють установ 5,834
3 9511010 водопостачання тис.куб.м 3eiTHicTb установ 74,578

4 9511010 електроенерпТ тис. кВт. 
год.:

Зв1тн1сть установ 891,572

5 9511010 природнього газу тис.куб.м Звп>псть установ 10,508
ефективносп

1 9511010 середне споживання комунальних послуг та енергоносив в тому числг Розрахунок

2 9511010 теплопостачання Г кал на 1 м 
кв. опал пл.

Розрахунок 0,210

3 9511010 водопостачання куб м на 1 м 
кв. заг пл.

Розрахунок 2,420

4 9511010 електроенерпТ кВт год на 1 
м кв. заг пл

Розрахунок 28,926

5 9511010 природнього газу куб м на 1 м 
кв. заг пл.

Розрахунок 0,341

якосгп
1 9511010 - теплопостачання % Розрахунок 1,000
2 9511010 - водопостачання % Розрахунок 1,000
3 9511010 - електроенерт % Розрахунок 1,000
4 9511010 - природнього газу % Розрахунок 1,000

5 9511010
обсяг pi4H0T економГГ бюджетних кошлв, отриманоТ вщ проведения заход1в, що приводять до збереження 
та економи енергоресурав (води, тепла, електроенерги тощо) всього тис. грн. Розрахунок 131,928

3 9511010 Придбання обладнання та предмете довгострокового користування
затрат

1 9511010 обсяг видатюв для придбання обладнання та предмелв довгострокового користування (у po3pi3i Тх вид1в) ТИС. фН. Зв1тн1сть установ 2246,000
2 9511010 оргтехн1ка ТИС.фН Звп>нсть установ 55,600
3 9511010 побутова техн1ка тис.грн Зв1тн1сть установ 1584,900
4 9511010 Me6ni ТИС.фН 3eiTHicTb установ 583,000
5 9511010 IHLUI тис.грн Зв1тн1сть установ 22,500

продукту
1 9511010 ктьюсть установ (заклад1в), в яких проведено оновлення м ате р i а л ь н о-техн i4 ноТ бази од Звггнють установ 26,000
2 9511010 юльюсть придбаного обладнання i предмелв довгострокового користування (у po3pi3i Тх вид1в) од 3eiTHicTb установ 72,000
3 9511.010 оргтехн1ка од Звпнють установ 1,000
4 9511010 побутова техн1ка од Звпт-псть установ 60,000
5 9511010 Me6ni од 3eiTHicTb установ 10,000
6 9511010 IHLUI од Зв1тн!сть установ 1,000

ефективност!
1 9511010 середы витрати на придбання одиниц1 оргтехнки ТИС.фН Розрахунок 55,600
2 9511010 середы витрати на придбання одиниц1 побутовоТ техыки ТИС.фН Розрахунок 26,415
3 9511010 середн1 витрати на придбання одиниц1 мебл1в тис.грн Розрахунок 58,300
4 9511010 середы витрати на придбання одиниц1 одного обладнання (предмету) ТИС.фН Розрахунок 22,500

ЯКОСТ1

1 9511010
динамка юлькосп установ, в яких здшснено оновлення матер1ально-техычноТ бази, пор|'вняно з минулим 
роком % Розрахунок 100,000

2 9511010 р1вень оновлення матер1ально-техычноТ бази пор1вняно з минулим роком % Розрахунок 25,700
4 9511010 Проведения капгтапьного ремонту прим1щень та 1нших об'екпв

затрат
1 9511010 обсяг видатюв на кап1тальний ремонт прим1щень та 1нших об'ект1в, з них: ТИС. фН. Звпт-псть установ 11328,100
2 9511010 - вщновлення фуп тис. грн. 3BiTHiCTb установ 5250,000
3 9511010 - каппгальний ремонт мереж та М1ТП ТИС. фН. Зв1тн1сть установ 1150,000
4 9511010 - каптальний ремонт м1сць загального користування тис. грн. 3eiTHicTb установ 400,000



5 9511010 - каттальний ремонт покр1вель (дажв) тис. грн. Звп"ысть установ 300,000
6 9511010 - капггальнии ремонт 1нших примпцень тис. грн. Звптпсть установ 450,000
7 9511010 - каттальний ремонт/облаштування irpoBnx та спортивних майданчиюв тис. грн. Звггысть установ 250,000
8 9511010 - каттальний ремонт Ыших об'еклв ТИС. фН. 3eiTHiCTb установ 3528,100
9 9511010 загальна площа прим1щень установ (заклад1в) кв.м. 3eiTHicTb установ 30822,600

10 9511010 площа, яка потребуе каттального ремонту кв.м. 3eiTHicTb установ 9970,000
продукту

1 9511010 ктьюсть установ (заклад1в), в яких проведено каттальний ремонт од.; Звп"ысть установ 9,000
2 9511010 площа, на яюй проведено каттальний ремонт, з них: кв.м. Звп"ысть установ 3136,100
3 9511010 в|дновлення груп кв.м. Звп"ысть установ 306,900
4 9511010 каттальний ремонт мереж та М1ТП пог.м. 3eiTHicTb установ 346,000
5 9511010 каттальний ремонт м1сць загального користування кв.м Звп>йсть установ 80,200
6 9511010 каттальний ремонт покр1вель (flaxie) кв.м Звггысть установ 1000,000
7 9511010 каттальний ремонт Ыших прим1щень кв.м Звп>нсть установ 439,000
8 9511010 каттальний ремонт/ облаштування irpoBnx та спортивних майданчиюв кв.м 3eiTHiCTb установ 1310,000
9 9511010 ктьюсть Ыших об’еклв, де проведено каттальний ремонт од. 3eiTHiCTb установ 3,000

ефективност!
1 9511010 середы витрати на проведения вщновлення груп 1 кв. м. nnoini тис. грн. Розрахунок 17,107
2 9511010 середы витрати на проведения каттального ремонту мереж та М1ТП 1 пог..м тис. грн. Розрахунок 3,324
3 9511010 середы витрати на проведения каттального ремонту Micqb загального користування 1кв. м. площ1 ТИС. фН. Розрахунок 4,988
4 9511010 cepeflHi витрати на проведения каттального ремонту покр1вель (flaxie) 1 кв. м. площ1 ТИС. фН. Розрахунок 0,300

5 9511010
середы витрати на проведения каттального ремонту /облаштування irpoenx та спортивних майданчиюв 1 
кв. м. площ1 ТИС. фН. Розрахунок 0,191

6 9511010 cepeflHi витрати на проведения каттального ремонту Ыших примщень 1 кв. м. nnouji ТИС. фН. Розрахунок 1,025
7 9511010 середн! витрати на проведения каттального ремонту одиниц! Ыших об’еклв ТИС. фН. Розрахунок 1176,000

ЯКОСТ1
1 9511010 вщсоток nnoifli, на яюй проведено каттальний ремонт до nnouni, що потребувала каттального ремонту % Розрахунок 75,440
2 9511010 pieeHb виконання роб|'т з каттального ремонту % Розрахунок 100,000
3 9511010 pieeHb виконання po6iT з каттального ремонту iHiunx об’еклв % Розрахунок 100,000

4 9511010
обсяг pi4H0i економп бюджетних кошлв отриманоТ завдяки проведения в xofli каттального ремонту po6iT, 
що приводить до збереження та економп енергоресурав (води, тепла, енергп тошо) ТИС. фН. Розрахунок 3,000

5 9511010 Здшснення заход1в/реашзац1я проект!в з енергозбереження (формусться залежно вщ типу заходу та визначаеться у po3pi3i цих заход!в)
затрат

1 9511010 обсяг видатюв на peani3auira 3axoflie з утеплення примщень, з них: ТИС. фН. Звп"ысть установ 4328,500
2 9511010 - зам1на bikoh тис. грн. Звпгысть установ 148,500
3 - 9511010 - каттальний ремонт фасаду ТИС. фН. 3BiTHicrb установ 1490,000
4 9511010 - утеплення 1нших примпцень тис. грн. 3eiTHicTb установ 2690,000

продукту
1 9511010 ктьюсть заход!в з енергозбереження од.; 3eiTHiCTb установ 3,000
2 9511010 площа примщень, яку плануеться утеплити, з них: кв.м. 3eiTHiCTb установ 4385,000
3 9511010 - зам1на bikoh кв.м. 3eiTHicTb установ 55,000
4 9511010 - каттальний ремонт фасаду кв.м. Звп>псть установ 1640,000
5 9511010 - утеплення Ыших примщень кв.м. 3BiTHicTb установ 2690,000

ефекгивносп
1 9511010 cepeflHi витрати на проведения одного заходу з енергозбереження ТИС. фН. Розрахунок 1442,830
2 9511010 середы витрати на утеплення одного кв.м примидення, з них: тис. грн. Розрахунок 0,987
3 9511010 - зам1на bikoh ТИС. фН. Розрахунок 2,700
4 9511010 - каттальний ремонт фасаду тис. грн. Розрахунок 0,909
5 9511010 - утеплення 1нших примпцень ТИС. фН. Розрахунок 1,000

ЯКОСТ1

1 9511010
динамжа споживання комунальних послуг та енергоноп'в, % по вщношенню до спожитого обсягу в 
базовому роц! (piK який передуе здмснення 3axofliB з енергозбереження) % Розрахунок 1,000

2 9511010
обсяг pi4HO'f економм бюджетних кошлв на оплату комунальних послуг та енергоноп'в внаслщок peani3aqin 
3axofliB з енергозбереження ТИС. фН. Розрахунок 3,000



11. Джерела ф жансування ж вестицш ни х п роекл в  у po3pi3i пщ програм (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

KacoBi видатки станом на 
1 а ч н я  звгтного пеою ду

План видатюв звгтного перюду Прогноз видатю в до  юнця реал1заци 
ж вестицш ного  проекту (3)

Пояснения, що 
х а р а кте р и зу ю т  

джерела ф жансуваннязагальний
сЬонд

спещ альни 
и сЙЙнд

Разом загальний
Фонд

спещ альни 
й Фонд

Разом загальний
Ф онд

спещ альни 
й сЬонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО:

1 Код функцюнальноТ класифкацп видатюв та кредитування бюджету вказуеться лише у ди
2 Пункт 11 заповнюеться ттьки для затверджених у м1сцевому бюджет видатюв/н
3 Прогноз видатюв до юнця реал1зацп 1нвестиц1йного проекту зазнднг^етьс^з

Голова Печерсько! районно! в Micmi 
Kueei державноГ адм1нютрацн

Заступник начальника управл'мня - 
начальник eiddiny контролю за станом 
проведения розрахунмв за 
теплоенергоносн ф/'нансового 
управл/ння Печерсько/ районноУ в Micmi 
Kueei державно/' адм/'нютраци

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту ф1нана'в 
виконавчого органу КМР (КМДА)

.жетна програма не подтяеться на пщпрограми. 
i3ai4ito Ывестицмних проеклв (програм).

С.О. Мартинчук
(imqiann та пр1звиице)

О.Л. 1щенко
(Ыщ1али та пр1звище)

В. М. PeniK
(писали та пр1звище)

1 Паспорт бюджетноТ профами 000017985 от 25.07.2017 9:23:22



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ М1нютерства фЫанав УкраТни 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження ПечерськоТ районно)' в M ic ii Kneei 
дерксШноТ адмЫютраци вщ Qt~,oLPl<f- №

Наказ
Наказ Департаменту фшанав виконавчого органу 
КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ мюькоТ державноТ 
адмЫю^заци) вщ " QJL " Q<P 201 £_ р.

ПАСПОРТ
бюджетноY програми м/'сцевого бюджету на 2017 pin

1. 9500000 Печерська районна в M icT i K n e B i державна адмшютращя
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9510000 Печерська районна в M icT i Kneei державна адм1жстрац1я
(КПКВК МБ) (найменування вщповщального виконавця)

*
3. 9512130 _________ 0722____________  Спец1ал1зована амбулаторно-пол1клЫчна допомога населению____________________________________

(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетноТ програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 146,8 тис.гривень, у тому числ1 загального фонду - 34 770 тис.гривень та спещального фонду - 3 376,8 тис.гривень

5. Пщстави для виконання бюджетноТ програми:

Конституц1я УкраТни,
Бюджетний кодекс УкраТни,
Закон УкраТни "Основи законодавства УкраТни про охорону здоров"я",
Постанова КМУ вщ 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошториав бюджетних установ",
Наказ MiHicTepcTBa фшанав УкраТни вщ 26.08.2014р. № 836 „Про деяю питания запровадження профамно-цшьового методу складання та виконання м1сцевих бюджете”,
Ршення ceci'T КиТвськоТ MicbKoT ради вщ 12.12.2016р. № 554/1558 “Про бюджет мюта Киева на 2017 piK” ,
Ршення ceciT КиТвськоТ MicbKoT ради вщ 25.05.2017 №416/2638 «Про внесения 3MiH до ршення КиТвськоТ мюькоТ ради вщ 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет мюта Киева на 2017 piK» 
Розпорядження виконавчого органу КиТвськоТ мюькоТ ради (КиТвськоТ мюькоТ державноТ адмшютрацп) "Про перерозподш видатюв бюджету мюта Киева" вщ 17.07.2017 № 850.

6. Мета бюджетноТ програми
Пщвищення р1вня надання медичноТ допомоги та збереження здоров’я населения

7. Пщпрограми, спрямоваж на досягнення мети, визначеноТ паспортом бюджетноТ програми:
|№з/п | КПКВК | КФКВК Назва пщпрограми



8-Обсяги фшансування бюджетноТ програми у po3pi3i пщпрограм та завдань (тис.грн)

№з/п КПКВК КФКВК Пщпрограма/завдання бюджетноТ програми загальний фонд спешальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 9512130 0722 1.Забезпечення надання населению спец!ал!зованоТ амбулаторно-пол^жчноТ допомоги. 31749,100 31749,100
2 9512130 0722 2.3абезпечення збереження енергоресурав 3020,900 3020,900
3 9512130 0722 Придбання обладнання i предмета довгострокового користування. 1886,800 1886,800
4 9512130 0722 Проведения каттального ремонту. 1490,000 1490,000

Усього 34770,000 3376,800 38146,800

9.Перел1к репональних цшьових програм, ям виконуються у склад! бюджетноТ програми: (тис.грн)
Назва

репональноТ цшьовоТ програми та пщпрограми КПКВК загальний фонд спещальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Усього

10.Результативн1 показники бюджетноТ програми у po3pi3i пщпрограм i завдань:

№ з/п КПКВК Показники О диниця
BHMipy Д ж ерело  шф ормацм Значения показника

1 2 3 4 5 6
1 9512130 1.Забезпечення надання населению спец!ал!зовано! амбулаторно-полйклЫчноТ допомоги.

затрат
1 9512130 обсяг видатюв для надання населению спец!ал!зованоТ амбулаторно-пол!кл!н!чноТ допомоги тис. грн. Ршення 31749,100
2 9512130 ктьюсть установ од мережа 1,000
3 9512130 юльюсть штатних одиниць од штатний розпис 427,250
4 9512130 в т.ч. niKapi од штатний розпис 125,500
5 9512130 ктьюсть л1Жок у денних стацюнарах од мережа 52,000

продукту
1 9512130 юльюсть лкарських вщвщувань тис. од 3BiTHicTb установ 380,000
2 9512130 юльюсть Л1ЖКО-ДН1В у денних стацюнарах тис. од 3BiTHicTb установ 26,100

ефективност! * \
1 9512130 завантаженють л!жкового фонду в денних стацюнарах flHie Розрахунок 502,000
2 9512130 середнм термш перебування на л!куванж в денному стацюнар! одного хворого flHie Розрахунок 10,000
3 9512130 юльюсть вщвщувань на одного Л1каря од Розрахунок 3028,000

ЯКОСТ1
1 9512130 динамка охоплення диспансерним наглядом (у % вщ загального числа зареестрованих хворих) % Розрахунок 7,000

2 9512130 2.Забезпечення збереження енергоресурав
затрат

1 9512130 обсяг видатюв на оплату енергоноспв та комунальних послуг всього тис. грн. 3BiTHicTb установ 3020,900
2 9512130 з них на оплату: Звггнють установ
3 9512130 теплопостачання тис. грн. 3BiTHicTb установ 1629,000
4 9512130 водопостачання тис. грн. Звп"нють установ 134,900
5 9512130 електроенерт тис. грн. Звггнють установ 1257,000
6 9512130 загальна площа примпцень кв.м Зв!тн!сть установ 8729,600
7 9512130 опалювальна площа прим!щень кв.м Звп"нють установ 8729,600

продукту
1 9512130 обсяг споживання енергоресурав, натуральы одиниц1, в тому числк 3BiTHicTb установ -
2 9512130 теплопостачання тис. Гкал. Зв!тн!сть установ 1,274
3 9512130 водопостачання тис.куб.м 3BiTHicTb установ 12,220
4 9512130 електроенергм тис кВт год Зв!тн!сть установ 525,000
5 9512130 природнього газу тис.куб.м 3BiTHicTb установ 0,100

ефективност!
1 }9512130 середне споживання комунальних послуг та енергоносП'в в тому чист: |Розрахунок



2 9512130 теплопостачання Г кал на 1 м 
кв. опал пл.

Розрахунок 0,146

3 9512130 водопостачання куб м на 1 м 
кв. заг пл.

Розрахунок 1,400

4 9512130 електроенерпТ кВт год на 1 
м кв. заг пл

Розрахунок 60,140

5 9512130 природнього газу куб м на 1 м 
кв. заг пл.

Розрахунок 0,011

якост!
1 9512130 piHHa економмя витрачання енергоресурав в натуральному виразк Розрахунок
2 9512130 - теплопостачання % Розрахунок 1,000
3 9512130 - водопостачання % Розрахунок 1,000
4 9512130 - електроенерпТ % Розрахунок 1,000

5
9512130

обсяг р1чноТ економп бюджетних коитв на оплату комунальних послуг та енергоноспв внаслщок реал1заци 
заход1в з енергозбереження ТИС. фН. Розрахунок 30,200

3 9512130 Придбання обладнання i предмет!в довгострокового користування.
затрат

1 9512130 обсяг видатюв для придбання обладнання та предмете довгострокового користування ТИС-фН Р1шення 1886,800
2 9512130 - медичне обладнання тис.грн Ршення 1886,800
3 9512130 облжова варлсть основних 3aco6iB установ (балансова) тис.грн Ршення 159651,712
4 9512130 зное основних3aco6iB тис.грн Р1шення 45898,729
5 9512130 залишкова вартють основних засоб1в ТИС.фН Р1шення 113752,983

продукту
1 9512130 юльюсть установ (заклад1в), в яких проведено оновлення матер1ально-техжчноТ бази од мережа 1,000
2 9512130 юльюсть одиниць придбаного обладнання i предмелв довгострокового користування, в т.ч. за трупами од 3BiTHicTb установ 5,000
3 9512130 - медичне обладнання од 3eiTHiCTb установ 5,000

ефективност!
1 9512130 середн1 витрати на придбання одиниц1 обладнання та предмете довгострокового користування тис. грн. Розрахунок 377,360
2 9512130 - медичне обладнання тис.грн. Розрахунок 377,360

якост1

1
9512130

высоток оновлення матер1ально-техжчноТ бази установ (вщношення вартосп придбання до облжовоТ 
вартосп),%; * % Розрахунок 1,182

2 9512130 динамка юлькосп придбаного обладнання до юлькосп придбаного попереднього року % Розрахунок 400,000
3 9512130 - медичне обладнання % Розрахунок 400,000

4 9512130 Проведения каттального ремонту.
затрат

1 9512130 обсяг видатюв на каттальний ремонт примщень та Ыших об’екпв тис. грн. Ишення 1490,000
2 9512130 загальна площа примщень установ кв.м. Зв1тн1сть установ 8729,600
3 9512130 площа, яка потребуе каттального ремонту кв.м. Звггжсть установ 297,000
4 9512130 юльюсть об’екпв, яю потребують ремонту ОД- Звннютъ установ 1,000

продукту
1 9512130 юльюсть установ, в яких плануеться проведения каттального ремонту ОД. Зв1тн1сть установ 1,000

2 9512130 юльюсть об’еклв, що плануеться вщремонтувати ОД. Звп>нсть установ 1,000

3 9512130 площа об’екпв, що плануеться вщремонтувати м.кв. Звп>мсть установ 297,000
ефективносл

1 9512130 середня вартють ремонту одного об’екта тис.грн Розрахунок 1490,000
2 9512130 середня вартють ремонту 1 кв. м. грн Розрахунок 5016,835

якост!
1 9512130 питома вага об’екпв, яю плануеться вщремонтувати у загальжй юлькост1 об’еклв, що потребуе ремонту % Розрахунок 100,000
2 9512130 питома вага площ1, яку плануеться вщремонтувати у загальжй площ1, що потребуе ремонту % Розрахунок 100,000



11.Джерела фшансування швестицшних проеючв у po3pi3i пщпрограм (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Kacoei видатки станом на 
1 с1чня званого перюду План видатюв звгтного перюду Прогноз видатюв до юнця реал1зацм 

швестицшного проекту (3) Пояснення, що 
характеризують джерела 

фшансуваннязагальний
фонд

спефальни 
й фонд Разом загальний

фонд
спец1альни 

й фонд Разом загальний
фонд

спещальни 
й фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО: * ч ..................

1 Код функцюнальноТ класифжаци видатюв та кредитування бюджету вказуеться 
2Пункт 11 заповнюеться ттьки для затверджених у мюцевому бюджел видатюв/нада 
3Прогноз видатюв до юнця реал1зацп швестищйного проекту зазнаваться /Ьозбкщко

Голова Печерсько)' район но!' в M icm i 
Киевi державно! адммютрацп

,ку, коли фюджетн  ̂програма><€ подтяеться на пщпрограми. 
илв на рфл1зац1юг швестисйиних проеклв (профам).

Заступник начальника управления - 
начальник eiddmy контролю за 
станом проведения розрахунмв за 
теплоенергоноси фшансового 
управл'1ння Печерсько)'районно)' в 
M icm i Kueei державно! адмшютрацн

ПОГОДЖЕНО:

С. О. Мартинчук
(шМали та пр1звище)

О.Я /щенко
(пщпис) (Мщали та пр!звище)

Заступник директора 
Департаменту фшанав виконавчого 
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1 Паспорт бюджетноТ програми 000018000 вщ 25.07.2017 15:32:20



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МУстерства фжанав УкраТни 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження ПечерськоТ районноТкв мют1Киев1 
державноТ адмшютрацп вщ -Р ? -
___ ш .

Наказ
Наказ Департаменту фЫанав виконавчого органу 
КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ мюькоТ державноТ 
адмнютрацн) вщ " Oai " Ос 201 г  р. / [ /

ПАСПОРТ 
бюджетно)'програми м'юцевого бюджету на 2017 р/к

1. 9500000__________  Печерська районна в M id i KneBi державна адмжютращя_______________________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9510000__________  Печерська районна в M icti KneBi державна адмжю траця_______________________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування вщповщального виконавця)

•Ь-
3. 9516020__________  __________________________  Каттальний ремонт об’екпв житлового господарства______________________________________________________________________

(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетноТ програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 695,6 тис.гривень, у тому числ1 загального фонду - 0 тис.гривень та спещального фонду - 40 695,6 тис.гривень

5. Пщстави для виконання бюджетноТ програми:

Конституция УкраТни, Житловий Кодекс УРСР, Господарський Кодекс УкраТни, Бюджетний Кодекс УкраТни,
Закон УкраТни "Про житлово-комунальы послуги" вщ 24.06.2004 № 1875-IV, 3i змшами та доповненнями; Наказ МФУ" Про деяю питания проведения експерименту i3 запровадження програмно-цтьового 
методу складання та виконання мюцевих бюджете" вщ 26.08.2014 № 836; Ршення КиТвськоТ мюькоТ ради " Про затвердження Комплексно'! цтьовоТ програми пщвищення енергоефективносп та розвитку 
житлово-комунальноТ' шфраструктури MiCTa Киева на 2016-2020роки" вщ 17.03.2016 № 232/232; Ршення КиТвськоТ MicbKoT ради "Про бюджет мюта Киева на 2017 piK" вщ 12.12.2016 №554/1558; 
Розпорядження виконавчого органу КиТвськоТ мюькоТ ради (КиТвськоТ MicbKOi'державноТ адмшютрацп) "Про Програму економ1чного i со^ального розвитку MiCTa Киева на 2017 piK" вщ 06.01.2017 №3; Р1шення 
КиТвськоТ мюькоТ ради "Про Програму економ1чного i со^ального розвитку м. Киева на 2017 piK" вщ 12.12.2016 №553/1557; Ршення КиТвськоТ мюькоТ ради "Про внесения змш до ршення КиТ'вради вщ
12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м. Киева на 2017" вщ 25.05.2017 №416/2638; Ршення КиТвськоТ MicbKoT ради "Про внесения 3MiH до Програми економ1чного i социального розвитку м. Киева на 2017 piK" 
Bifl 25.05.2017 № 415/2637; Розпорядження виконавчого органу КиТвськоТ мюькоТ ради (КиТвськоТ мюькоТ державноТ адмшютрацп) "Про перерозподш видатюв бюджету мюта Киева" вщ 17.07.2017 № 850.

6. Мета бюджетноТ програми
Пщвищення експлуатац!йних властивостей житлового фонду i утримання його у належному стаж, забезпечення його надтносл та безпечноТ експлуатацн, покращення умов проживания мешканц1в мюта



7. Пщпрограми, спрямоваж на досягнення мети, визначеноУ паспортом бюджетноТ програми:
|№ з/п КПКВК К < Ь Ш 1 Назва пщпрограми

1 9516021 0610 Каттальний ремонт житлового фонду

8. Обсяги фжансування бюджетноТ програми у po3pi3i пщпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Пщпрограма/завдання бюджетноТ програми загальний фонд спещальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

9516021 0610 Каттальний ремонт житлового ф&нду 40695,600 40695,600
1 9516021 0610 Забезпечення проведения капггального ремонту житлових будинюв 40593,900 40593,900

2 9516021 0610 Забезпечення оплати робпг, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду 101,700 101,700
Усього 40695,600 40695,600

9. Перел1к репональних ц тьо ви х  програм, як! виконуються у склад! бюджетноТ програми: (тис.грн)
Назва

репональноТ цтьовоТ програми та пщпрограми КПКВК загальний фонд спец1альний фонд Разом

1 2 3 4 5
Каттальний ремонт житлового фонду 6021 40695,600 40695,600
Комплексна цтьова програма пщвищення енергоефективносп та розвитку житлово-комунальноТ шфраструктури 

MicTa Киева на 2016-2020 роки
40695,600 40695,600

Усього 40695,600 40695,600

10. Результативж показники бюджетноТ програми у po3pi3i пщпрограм i завдань:

№ З/п КПКВК Показники
Одиниця
вил/iipv

Джерело шформаци Значения показника

1 2 3 4 5 6
К а т т а л ь н и й  рем онт ж и тл о во го  ф онду

1 9516021 Забезпечення-проведення каттального ремонту житлових будинюв
затрат

1 9516021 витрати на проведения капитального ремонту житлових будинюв (разом), в тому числк тис. грн. Ршення КМР, Розпорядження КМДА 40593,900

2 9516021 витрати на проведения капитального ремонту покр1вель тис. грн. Р1шення КМР, Розпорядження КМДА 5703,100

3 9516021 витрати на проведения каттального ремонту сходових юнтин тис. грн. Р1шення КМР, Розпорядження КМДА 11654,500

4 9516021 витрати на проведения каттального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовщведення тис. грн. Ршення КМР, Розпорядження КМДА 2485,000

5 9516021 витрати на проведения капитального ремонту л1фт1в тис. грн. Ршення КМР, Розпорядження КМДА 450,000

6 9516021 витрати на проведения каттального ремонту електрощитових тис. грн. Р1шення КМР, Розпорядження КМДА 250,000

7 9516021 витрати на проведения замши вжон та ремонту вщкоав тис. грн. Ршення КМР, Розпорядження КМДА 16303,100

8 9516021 витрати на проведения po6iT з пщсилення фундаменту житлових будинюв тис. грн. Ршення КМР, Розпорядження КМДА 607,200

9 9516021 витрати на проведения каттального ремонту житлових будинюв тис. грн. Ршення КМР, Розпорядження КМДА 800,000

10 9516021 витрати на проведения каттального ремонту примшцень ТИС. фН. Р1шення КМР, Розпорядження КМДА 500,000

11 9516021 витрати на проведения капитального ремонту мюць загального користування тис. грн. Ршення КМР, Розпорядження КМДА 1841,000

12 9516021 загальна юльюсть покр1вель од Звгп-псть установ 679,000

13 9516021 загальна юльюсть сходових юптин од 3BiTHiCTb установ 1934,000

14 9516021 загальна ктьюсть мереж тепло-водопостачання та водовщведення од Звт-псть установ 679,000

15 9516021 загальна юльюсть л1фт1в од Зв1тн1сть установ 723,000

16 9516021 загальна юльюсть електрощитових од Звп"нють установ 651,000



17 9516021 загальна ктьюсть житлових будинюв од. Звинють установ 679,000
18 9516021 загальний метраж покр1вель кв.м. Звинють установ 648312,000
19 9516021 загальний метраж сходових кл1тин кв.м. Звинють установ 273579,430
20 9516021 загальна довжина мереж тепло-водопостамання та водовщведення пог.м. Звинють установ 1942273,000
21 9516021 ктьюсть покр1вель, що потребують ремонту од Звинють установ 100,000
22 9516021 ктьюсть сходових кгптин, що потребують ремонту од Звинють установ 147,000
23 9516021 ктьюсть житлових будинюв, що потребують ремонту од Звинють установ 3,000
24 9516021 ктьюсть мереж тепло-водопостачання та водовщведення, що потребують ремонту од Звинють установ 65,000
25 9516021 ктьюсть л1фт1в, що потребують каттального ремонту ОД Звинють установ 384,000
26 9516021 ктьюсть електрощитових, що потребують ремонту од Звинють установ 347,000
27 9516021 ктьюсть житлових будинюв, що потребують замни BiKOH та ремонту вщкоав од. Звинють установ 203,000
28 9516021 ктьюсть житлових будинюв, що потребують пщсилення фундаменту од. Звинють установ 2,000
29 9516021 ктьюсть житлових будинюв, що потребують каттального ремонту м1сць загального користування од. Звинють установ 9,000
30 9516021 метраж покр1вель, що потребують ремонту кв.м. Звинють установ 162078,000
31 9516021 метраж сходових кл1тин, що потребують ремонту кв.м. Звинють установ 19150,600
32 9516021 метраж житлових будинюв, що потребують ремонту кв.м. Звинють установ 9107,000
33 9516021 довжина мереж тепло-водопостачання та водовщведення, що потребують ремонту пог.м. Звинють установ 162500,000
34 9516021 метраж в1кон, що потребуе замЫи кв.м. Звинють установ 10185,000
35 9516021 метраж прим1щень, що потребуе капггального ремонту кв.м. Звинють установ 2370,000

продукту
1 9516021 ктьюсть покр1вель, що плануеться вщремонтувати од Звинють установ 12,000
2 9516021 ктьюсть сходових клиин, що плануеться вщремонтувати од. Звинють установ 106,000
3 9516021 ктьюсть мереж тепло-водопостачання та водовщведення, що плануеться вщремонтувати од. Звинють установ 6,000
4 9516021 ктьюсть л1флв, роботу яких плануеться вщновити шляхом капггального ремонту (роботи) од Укладеж договори 1,000
5 9516021 ктьюсть електрощитових, що плануеться вщремонтувати од. Звинють установ 2,000
6 9516021 ктьюсть житлових будинюв, де плануеться проведения замЫи вжон та ремонту вщкоав ОД. Звинють установ 113,000
7 9516021 ктьюсть житлових будинюв, де плануеться провести роботи з пщсилення фундаменту од Звинють установ 1,000
8 9516021 ктьюсть житлових будинюв, що плануеться вщремонтувати ОД Звинють установ 3,000

9 9516021
ктьюсть житлових будинюв, де плануеться проведения капитального ремонту м1сць загального 
користування ОД. Звинють установ 9,000

10 9516021 метраж покр!вель, що плануеться вщремонтувати кв.м Звинють установ 10304,000
11 9516021 метраж сходових клиин, що плануеться вщремонтувати кв.м. Звинють установ 15534,600
12 9516021 довжина мереж тепло-водопостачання та водовщведення, що плануеться вщремонтувати пог.м. Звинють установ 2503,000
13 9516021 метраж в1кон, що плануеться замЫити кв.м Звинють установ 5728,844
14 9516021 метраж житлових будинюв, що плануеться вщремонтувати кв.м Звинють установ 9107,000
15 9516021 метраж примицень, що плануеться вщремонтувати м.кв. Звпгжсть установ 112,300

ефективносп
1 9516021 середня вартють капггального ремонту 1 покр1вл! тис. грн. Розрахунок 475,258
2 9516021 середня вартють капиального ремонту 1 сходовоТ кл'ггини тис. грн. Розрахунок 109,948
3 9516021 середня вартють капиального ремонту 1 мереж! тепло-,водопостачання та водовщведення ТИС. фН. Розрахунок 414,167
4 9516021 середня вартють каттального ремонту (роботи) одного л1фта тис. грн. Розрахунок 450,000
5 9516021 середня вартють каттального ремонту 1 електрощитовоТ ТИС. фН. Розрахунок 125,000
6 9516021 середня вартють замЫи вкон та ремонту вщкоав 1 житлового будинку ТИС. фН. Розрахунок 144,275
7 9516021 середня вартють пщсилення фундаменту одного житлового будинку ТИС. фН. Розрахунок 607,200
8 9516021 середня вартють ремонту 1 житлового будинку ТИС. фН. Розрахунок 266,667



9 9516021 середня вартють каттального ремонту мюць загального користування у 1 житловому будинку тис.грн. Розрахунок 204,556
10 9516021 середня вартють капитального ремонту 1 м.кв. noKpieni тис. грн. Розрахунок 0,553
11 9516021 середня вартють капитального ремонту 1 кв.м сходовоТ клпгини тис. грн. Розрахунок 0,750
12 9516021 середня вартють капитального ремонту 1п.м. мереж! тепло-,водопостачання та водовщведення тис. грн. Розрахунок 0,993
13 9516021 середня вартють замши 1 м.кв, вкон тис. грн. Розрахунок 2,846
14 9516021 середня вартють ремонту 1 м.кв, житлових будинюв тис. грн. Розрахунок 0,088
15 9516021 середня вартють капггального ремонту 1 м.кв примщення тис. грн. Розрахунок 4,452

якосп

1 9516021
питома вага юлькосп покрюель, на яких плануеться проведения каттального ремонту до юлькосп 
покр1вель, що потребують проведения каттального ремонту % Розрахунок 12,000

2 9516021
питома вага юлькосп сходових клггин, яю плануеться вщремонтувати до юлькосп сходових клггин, що 
потребують проведения капггального ремонту % Розрахунок 72,109

3 9516021
питома вага юлькосп мереж тепло-, водопостачання та водовщведення, на яких плануеться проведения 
капитального ремонту до юлькосп мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту % Розрахунок 9,231

4 9516021
питома вага юлькосп л!фпв, на яких плануеться проведения каттального ремонту до юлькосп л!фпв, що 
потребують проведения каттального ремонту % Розрахунок 0,260

5 9516021
питома вага юлькосп електрощитових, на яких плануеться проведения каттального ремонту до юлькосп 
електрощитових, що потребуе проведения каттального ремонту % Розрахунок 0,576

6 9516021
питома вага юлькост! житлових будинюв, де плануеться проведения замши вжон та ремонту вщкоав, до 
юлькост! житлових будинюв, що потребуе замши вжон та ремонту вщкоав. % Розрахунок 55,665

7 9516021
питома вага юлькосп житлових будинюв, де плануеться проведения робпг з пщсилення фундаменту до 
юлькост! житлових будинюв, як! потребують пщсилення фундаменту % Розрахунок 50,000

8 9516021
питома вага юлькосп житлових будинюв, що плануеться вщремонтувати до юлькосп житлових будинюв, 
що потребуе проведения капп^ального ремонту % Розрахунок 100,000

9
9516021

питома вага юлькосп житлових будинюв, де плануеться проведения капггального ремонту мюь загального 
користування до юлькосп житлових будинюв, що потребують проведения каттального ремонту мюь 
загального користування

% Розрахунок 100,000

10 9516021
питома вага метражу покр!вель, де плануеться каттальний ремонт до метражу пофвель, що потребуе 
каттального ремонту % Розрахунок 6,357

11 9516021
питома вага метражу сходових клггин, де плануеться каппгальний ремонт до метражу сходових клпгин, що 
потребують проведения капггального ремонту % Розрахунок 81,118

12 9516021
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовщведення, де плануеться проведения 
капитального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребуе ремонту % Розрахунок 1,540

13 9516021 питома вага метражу вжон, яю заплановано замшити, до метражу BiKOH, що потребують замши % Розрахунок 56,248

14 9516021
питома вага метражу житлових будинюв, що плануеться вщремонтувати до метражу житлових будинюв, 
що потребуе проведения ремонту % Розрахунок 100,000

15 9516021
питома вага метражу примкцень, де плануеться каппгальний ремонт до метражу прим!щень, що 
потребують проведения каттального ремонту % Розрахунок 4,738

2 9516021 Забезпечення оплати робгт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду
затрат

1 |9516021 |витрати на оплату po6iT з каттального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках |тис.грн )Р1шення | 101,700
продукту

1 |9516021 | ктьюсть договор1в (угод), по яких необхщно погасити заборговаысть |од |УкладeHi договори | 1,000
ефективносл

1 |9516021 |cepeflHi витрати на погашения одного договору |тис. грн. |Розрахунок | 101,700
якосп

1 |9516021 | вщ соток сплати по договорах, по яких необхщно погасити заборговаысть |% |Розрахунок | 100,000



11. Джерела ф ш ансування ж в е с ти ц тн и х  пр о екл в  у po3pi3i пщ програм (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

KacoBi видатки станом на 
1 ачня звгтного перюду

План видатмв званого перюду
Прогноз видатюв до кжця реал!зацп 

жвестицтного проекту (3)
Пояснения, що 

характеризують 
джерела фжансуваннязагальний

Фонд
спефальни 

й фонд Разом загальний
фонд

спефальни 
й фонд

Разом загальний
фонд

спещальни 
й фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО:

1 Код функцюнальноТ класифкацм видатюв та кредитування бюджету вказуеться лиш£
2 Пункт 11 заповнюеться ттьки для затверджених у м1сцевому бюджет видатюв/
3 Прогноз видатюв до юнця реал1зацм швестицмного проекту зазнауает^я Иэ^зЕ

вйпадку, |оли бкйжетна програма не подтяеться на пщпрограми. 
кредит1в!на реая 1зацжэ^нвестиц!йних проекпв (програм).

Голова ПечерськоТ районноТ в Micmi 
Kueei державноТ adMiHicmpau,i'T

Заступник начальника управл'/ння - 
начальник eiddmy контролю за станом 
проведения розрахунюв за 
теплоенергоносТТ финансового 
управл!ння ПечерськоТ районноТ в Micmi 
Kueei державноТ адм1нютрацп

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту 
ф1нанав виконавчого органу КиТвськоТ 
MicbKoT ради (КиТвськоТ мюькоТ державноТ 
adMiHicmpau,i'T) - начальник управл1ння 
ф1нанав транспорту, зв'язку та сфери 
послуг

С.О. Мартинчук
(пщпис)] (инМали та пр1звище)

О.Л. Iщенко
(пщпис) ОнМали та пр1звище)

О. С. Мороз
(Ыфали та пр1звище)

1 Паспорт бюджетноТ програми 000017995 вщ 24.07.2017 15:39:35



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicrrepcTBa сфнанав УкраТни 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження ПечерськоТ районноТ в MicTi Kneei 
деожавноТ адмшгстоашТ вщ . Q4. Zo/'t- №

щ .
Наказ
наказ департаменту фшансю виконавчого органу 
КиТвськоТ мюькоТ ради (КиТвськоТ мюькоТ державно!' 
адл/ннютрацм) в щ " OjL " (?J? 201 '?  p.
№ / Й Г

ПАСПОРТ
бюджетно/ програми м/сцевого бюджету на 2017 pin

1. 9500000___________ Печерська районна в MicTi Киев! державна адмжютращя____________________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) •- (найменування головного розпорядника)

2. 9510000___________ Печерська районна в mict! KneBi державна адмжютращя____________________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування вщповщального виконавця)

Надання загально'Т середньоТ освгги загапьноосвггн1ми навчапьними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,нтернатом
3. 9511020___________ ___________0921___________  при школ!), спец1ал1зованими школами, лщеями, пмназ1ями, колепумами____________________________________________________

(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетно!' профами)

Л. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 335 168,8 тис.гривень, у тому числ1 загального фонду - 303 908,8 тис.гривень та спец1ального фонду - 31 260 тис.гривень

5. Пщстави для виконання бюджетноТ програми:

Конституц1я Украши, Бюджетний кодекс Украши, Закон УкраТни "Про осв1ту" вщ 23.05.1991 № 1060-XII 3i зм1нами та доповненнями, Закон Украши "Про загальну середню осв1ту" вщ 13.05.1999 № 651-XIV 3i 
зм1нами та доповненнями, Закон УкраТни "Про охорону дитинства" вщ 26.04.2001 № 2402-III 3i змЫами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 
закладах" в'щ 22.11.2004 № 1591 3i змЫами та доповненнями, Наказ МУстерства фЫанав УкраТни "Про деяю питания запровадження програмно-цтьового методу складання та виконання м!сцевих бюджет1в" 
вщ 26.08.2014 р. № 836; Ршенням КиТвськоТ MicbKof ради вщ 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження MicbKoT' комплексно!’ цтьово'Т програми "Освпа Киева. 2016 - 2018 роки", Ршення КиТвськоТ мюько!' 
ради "Про бюджет MiCTa Киева на 2017 piK" вщ 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ aflMiHicTpaqi'O "Про Програму економ1чного i 
соц1ального розвитку мюта Киева на 2017 piK" вщ 06.01.2017р. №3; Р1шення КиТвськоТ мюькоТ ради "Про внесения змЫ до р1шення Ки'Твради вщ 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Киева на 2017" вщ
25.05.2017 №416/2638, Розпорядження виконавчого органу КиТвськоТ мюькоТ ради (КиТвськоТ мюькоТ державноТ адмжютраци) "Про перерозподт вида™ бюджету MicTa Киева" вщ 17.07.2017 р. № 850.

6. Мета бюджетноТ програми
Забезпечення надання послуг з загальноТ середньоТ освп~и в денних загальноосвптих закладах_____________________________________________________________________________________________________________

7. Пщпрограми, спрямован1 на досягнення мети, визначеноТ паспортом бюджетноТ програми:



|№ з /п  |КПКВК |КФ КВ К | . Назва пщ програми I

8. Обсяги фшансування бюджетноТ програми у po3pi3i пщпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Пщпрограма/завдання бюджетноТ програми загальний фонд спещапьний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 9511020 0921 Забезпечити надання вщповщних послуг денними загальноосв1тн1ми навчальними закладами 267293,400 288,700 267582,100
2 9511020 0921 Забезпечення збереження енергоресурав 36615,400 237,800 36853,200
3 9511020 0921 Придбання обладнання та предмелв довгострокового користування 4082,200 4082,200
4 9511020 0921 Проведения капитального ремонту прим1щень та Ыших об’еклв 15109,900 15109,900

5 9511020 0921
Здмснення заход1в/реал1зац|’я проекпв з енергозбереження (формуеться залежно вщ типу 
заходу та визначаеться у po3pi3i цих заход1в) 11541,400 11541,400

Усього 303908,800 31260,000 335168,800

9. Перел1к репональних цшьових програм, яю виконуються у склад! бюджетноТ програми: (тис.грн)
Назва

репональноТ цтьовоТ програми та пщпрограми КПКВК загальний фонд спещапьний фонд Разом

1 2 3 4 5
MicbKa комплексна цтьова програма «OCBITA КИ6ВА, 2016-2018 роки» 303908,800 31260,000 335168,800

Усього 303908,800 31260,000 335168,800

10. Результативж показники бюджетноТ програми у po3pi3i пщпрограм i завдань:

№ з/п КПКВК Показники Одиниця
BHMipv

Джерело шформацп Значения показника
1 2 3 4 5 6

1 9511020 Забезпечити надання вщ повщ них послуг денними загальноосвп-ж м и навчальними закладами
затрат

1 9511020 ктьюсть заклад!в ОД Звтнгсть установ 24,000
2 9511020 юльюсть клаав ОД Звггнють установ 540,000
3 9511020 середньормна юльюсть ставок педагопчного персоналу ОД Звггнють установ 1238,000

4 9511020
середньор1чна юльюсть штатних одиниць адмшперсоналу, за умовами оплати вщнесених до педагопчного 
персоналу ОД 3eiTHicTb установ 327,250

5 9511020 середньорнна ктьюсть штатних одиниць спец1алют1в ОД Звптнсть установ 170,500
6 9511020 середньор1чна ктьюсть штатних одиниць роб1тниюв ОД Звтнють установ 530,000
7 9511020 всього - середньор1чна ктьюсть ставок (штатних одиниць) ОД Зв1тнють установ 2382,750

продукту
1 9511020 середньор!чна ктьюсть учн!в oci6 Зв1тнють установ 13911,000

еф екгивносп
1 9511020 Д1ТО-ДН1 вщвщування flHie 3eiTHicTb установ 2086650,000
2 9511020 витрати на 1 учня (дитину) гривень Розрахунок 19235,289

ЯКОСТ1
1 9511020 ктьюсть дню вщвщування ОД Розрахунок 150,000
2 9511020 ВЩСОТОК УСП1ШНОСТ1 % Розрахунок 80,300

2 9511020 Забезпечення збереження енергоресурав
затрат

1 9511020 обсяг видатюв на оплату енергоноспв та комунальних послуг всього, з них на оплату: тис. грн. 3BiTHicTb установ 36853,200
2 9511020 теплопостачання тис. грн. 3BiTHicTb установ 28413,300
3 9511020 водопостачання тис. грн. Звтнють установ 1659,300
4 9511020 електроенергп тис. грн. Зв1тн1сть установ 6774,500
5 9511020 природнього газу ТИС. фН. Зв1тн1сть установ 6,100

6 9511020
на погашения кредиторськоТ заборгованосл за сложив енергоносн та комунальж послуги, що склалася на 
початок року ТИС. фН. 3BiTHicrb установ 0,031

7 9511020 загальна площа примпцень кв.м Зв1тн1сть установ 148832,740



8 |9511020 |опалювальна площа прил/нщень [kB-M |3eiTHicTb установ 139704,640
продукту

1 9511020 обсяг споживання енергоресурав, натуральж одиниц1, в тому числк 3eiTHicTb установ
2 9511020 теплопостачання тис Гкал Розрахунок 16,350
3 9511020 водопостачання тис. куб. м. Розрахунок 121,949
4 9511020 електроенергм тис кВт год Розрахунок 2693,737
5 9511020 природнього газу тис.куб.м Звггнють установ 0,724

ефективносл
1 9511020 середне споживання комунальних послуг та енергоноспв в тому числк Розрахунок

2 9511020 теплопостачання Г кал на 1 м 
кв. опал пл.

Розрахунок 0,117

3 9511020 водопостачання куб м на 1 м 
кв. заг пл.

Розрахунок 0,819

4 9511020 електроенергм кВт год на 1 
м кв. заг пл

Розрахунок 18,099

5
9511020

природнього газу
тис.куб м 
на1м кв.заг 
пл.

Розрахунок 0,005

ЯКОСТ1
1 9511020 -електроенергн % 1,000
2 9511020 рмна економт витрачання енергоресурав в натуральному виразк % Розрахунок 1,000
3 9511020 - теплопостачання % Розрахунок 1,000
4 9511020 - водопостачання % Розрахунок 1,000
5 9511020 - електроенергн % Розрахунок
6 9511020 - природнього газу % Розрахунок 1,000

7 9511020
обсяг pi4H0T економп бюджетних кошп'в, отриманоТ вщ проведения заход1в, що приводять до збереження 
та економм енергоресурав (води, тепла, електроенергн тощо) всього тис. грн. Розрахунок 0,366

8 9511020
вщсоток погашения кредиторськоТ заборгованосп за сложив енергоносп та комунальж послуги, що 
склалася на початок року % Розрахунок 100,000

3 9511020 Придбання обладнання та предмете довгострокового користування
затрат

1 9511020 обсяг видатюв для придбання обладнання та предмете довгострокового користування (у po3pi3i Тх вид1 тис. грн. Звинють установ 4082,200
2 9511020 оргтехн1ка тис.грн Звинють установ 300,000
3 9511020 побутова TexHiKa тис.грн Звинють установ 3286,500
4 9511020 мебл1 ТИС.фН Звинють установ 190,000
5 9511020 1НШ1 тис.грн - Звинють установ - 305,700

продукту
1 9511020 ктьюсть установ (заклад1в), в яких проведено оновлення матер1ально-техычноТ бази ОД Звинють установ 24,000
2 9511020 ктьюсть придбаного обладнання i предмете довгострокового користування (у po3pi3i Тх вид1в) од Звинють установ 152,000
3 9511020 oprrexHiKa од Звинють установ 23,000
4 9511020 побутова техн1ка од Звинють установ 84,000
5 9511020 мебл1 ОД Звинють установ 19,000
6 9511020 1НШ1 од Звинють установ 26,000

ефективносл
1 9511020 середы витрати на придбання одиниц1 оргтехнки тис.грн Розрахунок 13,043
2 9511020 середн1 витрати на придбання одиниц1 побутовоТ техыки тис.грн Розрахунок 39,125
3 9511020 середж витрати на придбання одиниц1 мебл1в ТИС.фН Розрахунок 10,000
4 9511020 середш витрати на придбання одиниц1 одного обладнання (предмету) ТИС.фН Розрахунок 11,758

ЯКОСТ1
1 9511020 динамка юлькооп установ, в яких здмснено оновлення матер1ально-техычноТ бази, пор1вняно з мину % Розрахунок 80,000
2 9511020 р1вень оновлення матер1ально-техн1чноТ бази пор1вняно з минулим роком % Розрахунок 47,600

4 9511020 Проведения капитального ремонту прим1щень та [нших об’екп'в -
затрат



1 9511020 обсяг видатюв на капиальний ремонт примщень та Ыших об'еклв, з них: •тис. грн. Звинють установ 15109,900
2 9511020 - капиальний ремонт мереж та М1ТП тис. грн. Звинють установ 1300,000
3 9511020 - капиальний ремонт покр1вель (flaxie) тис. грн. Звинють установ 50,000
4 9511020 - капиальний ремонт iHiunx примщень ТИС. фН. Звинють установ 1479,900
5 9511020 - капиальний ремонт харчоблоку тис. грн. Звинють установ 1490,000
6 9511020 - капиальний ремонт iHLunx об'еклв ТИС. фН. Звинють установ 10790,000
7 9511020 загальна площа примицень установ (заклад1в) кв.м. Звинють установ 148832,740
8 9511020 площа, яка потребуе капиального ремонту кв.м. Звинють установ 22200,000

продукту
1 9511020 ктьюсть установ (заклад1в), в яких проведено капиальний ремонт ОД.; ■ Звинють установ 8,000
2 9511020 площа, на яюй проведено капиальний ремонт, з них: кв.м. Звинють установ 3934,870
3 9511020 капиальний ремонт мереж та М1ТП пог.м. Звинють установ 300,000
4 9511020 каттальний ремонт покр1вель (дах1в) кв.м Звинють установ 166,670
5 9511020 каттальнии ремонт 1нших примщень кв.м Звинють установ 3326,200
6 9511020 каттальний ремонт харчоблоку кв.м Звинють установ 442,000
7 9511020 ктьюсть iHiunx об’еклв, де проведено каттальний ремонт ОД. Звинють установ 2,000

ефективност!
1 9511020 середн1 витрати на проведения капиального ремонту мереж та М1ТП 1 пог.м ТИС. фН. Розрахунок 4,334
2 9511020 середы витрати на проведения капиального ремонту покр1вель (дах1в) 1 кв. м. площ1 тис. грн. Розрахунок 0,300
3 9511020 середы витрати на проведения капиального ремонту Ыших примщень 1 кв. м. площ1 тис. грн. Розрахунок 0,445
4 9511020 середы витрати на проведения капиального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площ1 тис. грн. Розрахунок 3,371
5 9511020 середы витрати на проведения капиального ремонту одиниц1 тших об’еклв тис. грн. Розрахунок 5395,000

Я KOCTI
1 9511020 вщсоток rmoLqi, на яюй проведено капггальний ремонт до площ1, що потребувала капиального ремонту % Розрахунок 74,170
2 9511020 р1вень виконання роби з капиального ремонту % Розрахунок 100,000
3 9511020 р1вень виконання роби з капиального ремонту нших об’еклв % Розрахунок 100,000

4 9511020
обсяг piHHO'f економи бюджетних коитв отриманоТ завдяки проведения в xofli капиального ремонту роби, 
що приводить до збереження та економи енергоресурав (води, тепла, енерпТ тошо) ТИС. фН. Розрахунок 5,000

5 9511020 Здтснення заход1в/реал1зац1я проекпв з енергозбереження (формусться залежно вщ типу заходу та визначасться у p03pi3i цих заход! в)
затрат

1 9511020 обсяг видатюв на реал1зац1ю заход1в з утепления прим1щень, з них: тис. грн. Звинють установ 11541,400
2 9511020 - капиальний ремонт фасаду ТИС. фН. Звинють установ 8541,400
3 9511020 - утепления 1нших примицень ТИС. грн. Звинють установ 3000,000

продукту
1 9511020 ктьюсть заход1в з енергозбереження од.; Звинють установ 2,000
2 9511020 площа примщень, яку плануеться утеплити, з них: кв.м. Звинють установ 12531,000
3 9511020 - каттальний ремонт фасаду кв.м. Звинють установ 9531,000
4 9511020 - утепления 1нших примицень кв.м. Звинють установ 3000,000

ефекгивносп
1 9511020 серед Hi витрати на проведения одного заходу з енергозбереження ТИС. грн. Розрахунок 5770,700
2 9511020 середы витрати на утепления одного кв.м примнцення, з них: ТИС. фН. Розрахунок 0,921
3 9511020 - капиальний ремонт фасаду ТИС. грн. Розрахунок 0,896
4 9511020 - утепления 1нших примицень ТИС. грн. Розрахунок 1,000

ЯКОСТ1

1 9511020
динамка споживання комунальних послуг та енергономв, % по вщношенню до спожитого обсягу в 
базовому poqi (piK який передуе здмснення заход1в з енергозбереження) % Розрахунок 1,000

2 9511020
обсяг piHHO'f економи бюджетних кошлв на оплату комунальних послуг та енергономв внаслщок реал(зацмТ 
заход!в з енергозбереження тис. грн. Розрахунок 5,000



11. Джерела ф ш ансування ш вестицш них проеклв у розрЫ  пщ програм  (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

KacoBi видатки станом на 
1 Ычня звгтного пеоюду

План видатюв звпгного перюду Прогноз видатюв до кшця реалiзацif 
швестишйного проекту (3)

Пояснения, що 
характеризують 

джерела фшансуваннязагальний
Фонд

спефальни 
й Фонд

Разом загальний
Фонд

спефальни 
й Фонд

Разом загальний
Фонд

спещальни 
й Фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО:

1 Код функцюнально'Т класифжаци видатюв та кредитування бюджету вказуеться лише
2 Пункт 11 заповнюеться ттьки для затверджених у м1сцевому бюджет! вийатюв/на/ р
3 Прогноз видатюв до юнця реал1зацм Ывестицмного проекту зазн^аетьо /^ pi

Голова Печерсько/ район h o i  в Micmi 
Kueei державноТadMiHicmpau,i'T

Заступник начальника управл!ння - 
начальник eiddiny контролю за станом 
проведения розрахунюв за 
теплоенергоносИ финансового 
управл!ння Печерсько!районноТ в Micmi 
Kueei державноТ адм '/н 'ютрацп

ПОГОДЖЕНО:

етна програма не подтяеться на тдпрограми. 
ц1ю Ывестицмних проекпв (програм).

С. О. Мартинчук
(шМали та пр1звище)

Директор Департаменту ф 'шанав 
виконавчого органу КМР (КМДА)

О.Л. Iщенко
(н-пц|'али та пр1звиице)

В. М. PeniK
(Ыщали та пр1звище)

1 Паспорт бюджетноТ програми 000017997 от 25.07.2017 13:58:24


