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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
розпорядження шевченківської районної В МІСТІ 

Києві державної адміністрації від І / ' < § • . >  ' - ' Л і  ■

№ ,6УО
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4900000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування

місцевого бюджету)

Ш евченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2. 4910000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Ш евченківська района в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3. 4916015
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

_________6015_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

_________0620_________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Забезпечення надійної та безперебійної 
експлуатації л іф тів____________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бю джетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 840 120 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 840 120 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми



Конституція України,
Бюджетний кодекс України, __________
Житловий кодекс УРСР,
Господарський кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги”, зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 “Про бюджет міста Києва на 2020 рік’ ,
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва 
на 2016-2020 роки
Рішення Київської міської ради віл 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, 
реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва"
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2020 № 70 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по 
Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації"' (із змінами та доповненнями)

^Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.08.2020 № 1289 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській 
районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

№ з/л __Цігн_де ржа в н ої політики

1
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців 
міста

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

І№ 3/п Завдання
і  1 Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 6

1 Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації) ліфтів (на умовах 
співфінансування) 4 840 120 4 840120

Усього 4 840 120 4 840 120

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

№ з/п __Найменування місцевої / регіональної П£ОГ£ами_^ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 
2016-2020 роки 4 840120 4 840 120

Усього 4 840120 4 840 120

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П оказники О д и н и ц я
ЯИМІОУ

Д ж ерел о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації) л іф тів (на умовах співфінансування)



1 за тр а т

Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів грн.
Розпорядження КМДА, передавальні

4 840 120 4 840120

Загальна кількість ліфтів од Звітність установ 1 115 1 115

іу Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізаціЩ од. Звітність установ 765 765

2 п р о д у к ту

V Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення 
капітального ремонту (модернізації) ОД. Звітність установ 6 6

3 е ф е к ти в н о с ті

Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта грн. Розрахунок 806 686,6667 806 686,6667

4 ЯКОСТІ
І Іитома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального 
ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення 
капітального ремонту (модернізації) к

% Розрахунок 0,7843 0,7843

Г олова Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації 0 .0 . Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту 
фінансів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) - начальник бюджетного 
управління

Дата пого^іфй^т

О. В. Прокопенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

06 .10.202011 :26:21 
'935 від 23.09.2020 00:00:00

Начальник Фінансового управління 
Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації


