
ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 23 грудня 2018 року № 1203)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації від О <5- Ґ і  О
№ ОЦУ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

37405111
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4900000
(код Програмної

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

37405111
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4910000
(код Програмної

Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 4917340
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

________ 7340_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

_________0443_________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури___________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 488 200 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 13 488 200 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 сесії Київської міської ради від 18,12,2018 № 464/6515 “Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.11.2019 року № 1956 "Про схвалення проектів рішень Київської міської ради "Про бюджет міста Києва 
на 2020 рік", "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки,затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049“ та прогнозу 
бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"
Рішення Київської міської ради від 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"
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва 
на 2016-2020 роки

''^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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.08.2020 № 397 «Про внесення змін до 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»
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. Ц ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

|№ з/п Цілі державної політики
Л «Збереження, розвиїок, реконструкція та реставрація пам яток історії та культури

7. Мета бюджетної програми
Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня 
життя населення та  забезпечення економічного і культурного розвитку міста

8. Завдання бю джетної програми

№ з/п Завдання

1
РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 
РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

2 Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків- пам'яток архітектури (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 (реставрації) житлових будинків- пам'яток 
архітектури (на умовах співфінансування) 1 238 200 1 238 200

2
РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ 
ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

12 250 000 12 250 000

Усього 13 488 200 13 488 200

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

№ з/п ^Н айм енування  місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки 12 250 000 12 250 000

2 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 
2016-2020 роки 1 238 200 1 238 200

Усього 13 488 200 13 488 200



11. Результативні показники бюджетної програми

№  з /п П о ка зн и ки О диниця
ВИМІРУ

Д ж е р е л о  інф орм ац н Загальний фонд Спеціальний фонд У сь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків- пам'яток архітектури (на умовах співфінанс ування)
1 затрат

Витрати на проведення капітального ремонту (реставрації) покрівель грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 361 800 361 800
Витрати на проведення капітального ремонту (реставрації) фасадів грн Рішення КМР, Розпорядження КМДА 876 400 876 400
загальна кількість покрівель од. Звітність установ 1 1
загальний метраж покрівель кв.м. Звітність установ 316 316
загальна кількість фасадів од. Звітність установ 1 1
загальний метраж фасадів тис. м.кв. Звітність установ 0,517 0,517
метраж покрівель, що потребують ремонту (реставрації) кв.м. Звітність установ 316 316
метраж фасадів, що потребують ремонту (реставрації) кв.м. Звітність установ 517 517
кількість покрівель, що потребують ремонту (реставрації) ОД. Звітність установ 1 1
кількість фасадів, що потребують ремонту (реставрації) ОД. Звітність установ 1 1

2 продукту
кількість покрівель, що планується відремонтувати (реставрувати) ОД.; Звітність установ 1 1
кількість фасадів, що планується відремонтувати (реставрувати) од.; Звітність установ 1 1
метраж фасадів, що планується відремонтувати (реставрувати) кв.м. Звітність підприємств 517 517
метраж покрівель, що планується відремонтувати (реставрувати) кв.м. Звітність підприємств 316 316

ЗІ ефективності
середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 покрівлі грн. Розрахунок 361 800 361 800
середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 фасаду грн. Розрахунок 876 400 876 400
середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 м.кв. фасаду грн. Розрахунок 1 695,164 1 695,164
середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 м.кв. покрівлі грн. Розрахунок 1 144,9367 1 144,9367

4 ЯКОСТІ
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального 
ремонту (реставрації) до кількості покрівель, що потребують проведення 
капітального ремонту (реставрації)

% Розрахунок 100 100

питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального 
ремонту (реставрації) до кількості фасадів, що потребують проведення 
капітального ремонту (реставрації)

% Розрахунок 100 100

питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту 
(реставрації) до метражу фасадів, що потребує проведення капітального 
ремонту (реставрації)

% Розрахунок 100 100

питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального 
ремонту (реставрації) до метражу покрівель, що потребує проведення 
капітального ремонту (реставрації)

% Розрахунок 100 100

2 РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ 
МІСТА КИЄВА

1 затрат
Загальна кошторисна вартість грн. Кошторисна документація 100 000 000 і 100 000 000
в.ч. оудівельні роботи грн. Кошторисна документація 93 000 000 93 000 000
устаткування грн. Кошторисна документація
інші витрати грн. Кошторисна документація 7 000 000 і 7 000 000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді грн. Кошторисна документація 12 250 000І 12 250 000
в.ч. будівельні роботи грн. Кошторисна документація 5 250 000 5 250 000
устаткування грн. Кошторисна документація
інші витрати грн. Кошторисна документація
Вартість проектних робіт грн. Кошторисна документація 7 000 000 7 000 000
в т.ч. в поточному періоді грн. Кошторисна документація 7 000 000 7 000 000

2 продукту
Загальна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати м.кв. Кошторисна документація 38 885 38 885
в т.ч. в поточному періоді м.кв. Кошторисна документація 972 972
Корисна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати м.кв. Кошторисна документація 12 223 12 223



в т.ч. в поточному періоді м.кв. Кошторисна документація 306 306
Будівельний об'єм, мЗ куб. м. Кошторисна документація 178 040 178 040

Загальна кількість місць для відвідування стадіону місць Кошторисна документація 3 174 3 174
Тривалість будівництва міс. Кошторисна документація 60 60

3 ефективності
Середні витрати на 1 м2 загальної площі стадіону, який планується 
реставрувати грн. Розрахунок 12 602,8807 12 602,8807

Середні витрати на 1 м2 корисної площі стадіону, який планується 
реставрувати грн. Розрахунок 40 032,6797 40 032,6797

Середні витрати на 1мЗ грн. Розрахунок 2 951,0961 2 951,0961
Середні витрати на 1 місце для відвідування стадіону грн. Розрахунок 3 859,4833 3 859,4833

4 ЯКОСТІ
Рівень готовності реставрації стадіону % Розрахунок 12,3 12,3
Динаміка реставрації стадіону до попереднього періоду % Розрахунок 122 500 122 500
Рівень готовності проектної документації 4) л  % Розрахунок 100 100

Голова Шевченківської районної в місті [  ІМ Ш І
Києві державної адміністрації ______[___ — ^ / І г т  ______ 0 .0 . Гаряга

V . ^ Гпідпчг) (ініціалиЛніціап, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата пого,

Х ^ ^ г і ід гідпис)

06.10.2020 11:24:22 
934 від 23.09.2020 00:00:00

О. В. Прокопенко

(ініціалиЛніціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління 
Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації >гій ЛОЗКО


