
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 докум ент

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації від_ 08.09 ?^огл
№ 8 9 0

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджет ної програми місцевого бюджету на 2020 р ік

1 . 4900000 Ш евченківська районна в місті Києві державна адм іністрація
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4910000
(код Програмної

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

3. 4917363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економ ічного 
розвитку окремих територій

26000000000

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видаткіз та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 945 067 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 945 067 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України 
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-Х1! зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ 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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»



Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 891-р «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій»
Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 21.08.2020 № 1266 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

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

№ з/п Цілі державної політики
і Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бю джетної програми
Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках соціально - економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

і Проведения капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 6
1 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів 9 945 067 9 945 067

Усього 9 945 067 9 945 067

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

№ з/п Найменування м ісцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд ] Усього
1 2 3 4 ! 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

N2 з /п П о ка з н и ки
О д и н и ц я

в и м ір у
Д ж е р е л 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 Проведення капітального ремонту прим іщ ень та інших об ’єктів
1 затрат

обсяг видаткіз на капітальний ремонт приміщень та інших об’єктів, з них: гри. Звітність установ , 9 945 067 9 945 067
- капітальний ремонт покрівель (дахів) грн. Звітність установ 1 723 530 1 723 530
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків грн. Звітність установ ' 8 221 537 8 221 537
загальна площа приміщень установ (закладів) кз.м. Звітність установ 172 971 172 971
площа, яка потребує капітального ремонту кв.м. Звітність установ 4 015 4 015

2 продукту
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт од.; Звітність установ 6 6
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: кв.м. Звітність установ 4 015 4 015
капітальний ремонт покрівель (дахів) кв.м Звітність установ 1 870 1 870
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків кв.м Звітність установ 2 145 2 145



3 еф ективності
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. 
площі грн. Розрахунок 921 921

середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та 
спортивних майданчиків 1 кв. м. площі грн. Розрахунок 3 832 3 832

4 якості
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала 
капітального ремонту % Розрахунок 100 100

рівень виконання робіт з капітального ремонту Й ц л  % Розрахунок 100 100

0.0. Гэряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

Голова Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації

99_®У_Шев__16 27.08.2029 11:51:19

1 Паспорт бюджетної програми 000030890 від 25.08.2020 13:33:33

Н ачальник Ф інансового управління  
Ш евченківсько ї районно ї в м іст і Києві 
держ авно ї адм ін іст рац ії

і
С. В-г Ловко


