
№

1.

2.

3.

1 Забезпечення будівництва об'єктів комунальної власності

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

5. Підстави для виконання бюджетної програми

    Бюджетний кодекс України  (зі змінами); Закон України "Про військово-цивільні адміністрації"  (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про 

 затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі 

питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  (зі змінами); Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м.Волноваха  

"Про бюджет Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік" № 547 від 26.12.2020р.(в редакції розпорядження від14.09.2021 № 442).

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

№ з/п

Забезпеченя проведення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

21 861 959,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Волноваська міська вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя Волноваського району Донецької 

областi

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації 

Волноваського району Донецької області

23.06.2021 155

Волноваська міська вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя Волноваського району Донецької областi

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

44048570

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0217330 7330 0443

0210000
Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області

44048570

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

0551700000
Будівництво-1 інших об`єктів комунальної власності

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

21 861 959,00

(в редакції розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної 

адміністрації  Волноваського району Донецької області від 22.09.2021  № 457)



№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

0,00

Спеціальний фонд

Будівництво пішохідного тунелю під залізничними коліями в м.Волноваха

Одиниця 

виміру
Показники

2
Програма по плануванню та забудові території Волноваської міської територіальної 

громади на 2021 рік
0,00

Спеціальний фонд

0

УсьогоЗагальний фонд

2
затрат

53 4 6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Загальний фонд

4 5

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

1 6 429 220,00 6 429 220,00

1

3 Капітальний ремонт об`єктів комунальної власності

2
Капітальний ремонт елементів благоустрою та озеленення скверу по вул. Центральна, 94, 

м.Волноваха Донецької області та отримання експертного звіту
0,00 380 227,00 380 227,00

2 Будівництво об`єктів комунальної власності

1

1

Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання міських ресурсів

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

3 Капітальний ремонт доріг і тротуарів 0,00 9 224 489,00 9 224 489,00

4
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво сільського 

водопроводу по вул. Колгоспна, Степна, Набережна, Гагаріна села Новоандріївка 

Волноваського району Донецької області"

0,00 714 700,00 714 700,00

5
Реконструкція мереж вуличного освітлення від ЗТП-88, КТП-117, КТП-116, ЗТП-84, ЗТП-

93 в м. Волноваха, с.Свободне, с.Донське
0,00 2 412 558,00 2 412 558,00

6 Реконструкція вуличного освітлення м. Валер'янівка 0,00 1 420 000,00 1 420 000,00

7 Реконструкція вуличного освітлення c.Прохорівка 0,00 1 031 630,00 1 031 630,00

8
Розробка ПКД по проєкту  "Реконструкція парку по вул. Ювілейна в м.Волноваха 

Донецької області"
0,00 122 063,00 122 063,00

9
Виконані будівельні роботи по об*єкту будівництва "Реконструкція вуличного освітлення 

пішохідних переходів по вул.Ювілейна від ЗТП № 81 в м.Волноваха" (благодійна 

допомога)

0,00 51 173,00 51 173,00

10
Виконані будівельні роботи по об*єкту будівництва "Реконструкція вуличного освітлення 

пішохідних переходів по вул.Центральна від ЗТП № 71 в м.Волноваха" (благодійна 

допомога)

0,00 75 899,00 75 899,00

502 290,00 502 290,00

Усього 0,00 21 734 887,00 21 734 887,00

УСЬОГО 0,00 21 861 959,00 21 861 959,00

Програма розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської 

територіальної громади на 2021 рік
0,00 21 232 597,00 21 232 597,00

1 54

122 063,00 122 063,00

0 Обсяг видатків на виготовлення ПКД по  будівництву об`єкту грн. бухгатерський облік  та кошторис 0,00 714 700,00 714 700,00

0
обсяг видатків на виготовлення ПКД по проекту реконструкції 

об`єкту
грн.

бухгатерський облік  та кошторис
0,00

9 224 489,000 обсяг видадків на проведення капітального ремонту доріг грн. бухгатерський облік  та кошторис 0,00 9 224 489,00



М.П.

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Волноваської  міської військово-цивільної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

17.09.2021

Начальник фінансового відділу А.М.Білоусова

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

І.М.Капран

ПОГОДЖЕНО:

Заступник керівника Волноваської міської військово-цивільної 

адміністрації Волноваського району Донецької області

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

0
обсяг видатків на виконання будівельних робіт по капітальному 

ремонту
грн.

бухгатерський облік  та кошторис
0,00 380 227,00 380 227,00

4 864 188,00

0
Обсяг витрат на будівництво підземного тунелю під залізничними 

коліями м.Волноваха
грн.

бухгатерський облік  та кошторис
0,00 6 429 220,00 6 429 220,00

0 обсяг видатків на реконструкцію мережі вуличного освітлення грн. бухгатерський облік  та кошторис 0,00 4 864 188,00

0
кількість ПКД

од.
бухгатерський облік  та кошторис

0,00 1,00 1,00

0 продукту

1,00

0
площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний 

ремонт
кв. м.

бухгатерський облік  та кошторис
0,00 10 036,00 10 036,00

0 кількість об`єктів, які планується будувати од. бухгатерський облік  та кошторис 0,00 1,00

1,00

0 Кількість ТП, які планується реконстуювати од. бухгатерський облік  та кошторис 0,00 7,00 7,00

0
кількість об`єктів на яких планується проведення  капітального 

ремонту
од.

бухгатерський облік  та кошторис
0,00 1,00

1,00

0 ефективності

0 Кількість тунелів од. бухгатерський облік  та кошторис 0,00 1,00

середні витрати на виготовлення ПКД по будівництву об`єкту грн. бухгатерський облік  та кошторис 0,00 714 700,00 714 700,00

0
середні витрати на виготовлення ПКД по проекту реконструкції 

об`єкту
грн.

бухгатерський облік  та кошторис
0,00 122 063,00

6 429 220,000 Середні витрати на будівництво одного тунелю грн. бухгатерський облік  та кошторис 0,00 6 429 220,00

919,17

0 середні витрати на ремонт однієї ТП грн. бухгатерський облік  та кошторис 0,00 694 884,00 694 884,00

0 середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. міських шляхів грн. бухгатерський облік  та кошторис 0,00 919,17

122 063,00

0


