
СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З  № П-/От^//від 03.07.2020
м. Суми

Про внесення
змін до паспорту
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 VI Прикінцевих 
та перехідних положень Бюджетного кодексу України, Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 
2014 року N836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 
Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 
від 24 грудня 2019 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 24 червня 2020 року 
№7073-МР

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2020 рік по 
головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню капітального 
будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради за кодом 
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
(додається):

- 1516030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

- 1517310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального
господарства»;

- 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

- 1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту»;

- 1517330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»;

- 1517640 «Заходи з енергозбереження».

Начальник управління В.В. Шилов



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року №908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської
ради____________________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

бід Скб.ОРЯоПаспорт V /
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

і.

2 .

3.

1517640__________
(код Програмної 

кяасифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)
1517640_________

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради_________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради______________

(найменування відповідального виконавця)

1517640_____________  7640_______
(код Програмної класифікації (код Типової програмної 

видаткін та кредитування місцевого класифікації видатків та 
бюджету) кредитування місцевого

бюджету)

0470_______
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
креди гування бюджету)

Організація благоустрою населених 
пунктів

(найменування бюджет ної програми 
згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

00433331 

(код за ЄДРПОУ)

00433331 
(код за ЄДРПОУ)

18531000000 

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  70 617 011.0 гривень, у тому числі загального фонду -  1 728 011.0 гривень та 
спеціал того фонду -  68 889 000,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України про Державний 

бюджет України на 2020 рік, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), Закон України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів” від 20.09.2017р. № 793, Наказ Міністерства фінансів від 27.07.11 №945 «Про затвердження 
примірного результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні 
обсягу міжоюджетних трансфертів», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, «Програм економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 
рік та основних напрямів розвитку на 2019-2020 роки», затверджену рішенням Сумської міської ради від 21.12.17 №2910-МР, «Про 
Програму іідвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» зі 
змінами затверджену рішенням Сумської міської ради від 18.12.2019 №6108-МР, рішення Сумської міської ради від 24.06.20 №7073-МР 
«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24.12.19 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної 
територіал .ної громади на 2020 рік».



6. Цілі державної політики, на досягнення яки < спрямована реалізація бюджетної програми.
№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення енергоефекті вності закладах освіти м. Суми

7. Мета бюджетної програми: Підвищення енергоефективності закладах освіти м. Суми для забезпечення зменшення споживання 
енергетичних ресурсів та створення сприятливих умов для організації навчального процесу.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
1 Реконструкція освітніх закладів в м. Суми

2 Реалізація проекту «Підвищення енергоефе сгивності в дошкільних закладах м. Суми»

3 Реалізація проекту «Підвищення енергоефе сгивності в освітніх закладах м. Суми»

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№
з/п

1

Напрями використання бюджетних коштів

Реконструкція освітніх закладів в м. Суми

дошкільних закладах м. Суми»

освітніх закладах м. Суми»

(грн.)

х коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку Усього

3 4 5 6
2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0

>ефективності в 220 311,0 45 174 648,0 45 174 648,0 45 394 959,0

•ефективності в 1 507 700,0 21 714 352,0 21 714 352,0 23 222 052,0

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної про і тами Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній 
сфері Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 
2020-2022 роки

1 728 011,0 68 889 000,0 7 061 701,00

Усього: 1 728 011,0 68 889 000,0 7 061 701,00



з

11. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п Показник Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний
фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності в 

дошкільних закладах м. Суми» 220 311,0 45 174 648,00 45394 959,00

1 затрат

Обсяг видатків на реалізацію проекту грн. Рішення Сумської міської ради від 24.06.20 
№7073-МР «Про бюджет Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», 
розрахунок

220 311,0 45 174 648,00 45394 959,00

2 продукту

Кількість об‘< стів од. розрахунок до кошторису 4 4 4
3 ефективності

Середні витра ги на один об’єкт грн. розрахунок 55 078,00 11 293 662,00 11 403 818,00
4 Я К О С Т І

Рівень готовії' сті утеплення навчальних закладів % розрахунок - -
2 Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в 

освітніх закладах м. Суми» 1 507 700,0 21 714 352,00 23 222 052,00

затрат

Обсяг видаткі в на реалізацію проекту грн. Рішення Сумської міської ради від 24.06.20 
№7073-МР «Про бюджет Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», 
розрахунок

1 507 700,0 21 714 352,00 23 222 052,00

продукту

Кількість об'< стів од. розрахунок до кошторису 3 3 3
ефективності

Середні витра ги на один об’єкт грн. розрахунок 502 567,00 7238117,33 7 740 684,00
якості

Кількість проведених енергоаудитів шт. - - -
3 Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-Ш  ступенів №22 по вул. 

Ковпака, 57
2 000 000,0 2 000 000,0

затрат

Обсяг видатків на проведення реконструкції грн. Рішення Сумської міської ради від 26.02.20 
№6628-МР «Про бюджет Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», 
розрахунок

2 000 000,0 2 000 000,0

продукту

Кількість об і стів по яким планується провести реконструкцію од. розрахунок до кошторису 1 1
ефективності
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Середні витрати на реконструкцію одного об’єкту грн. розрахунок 2 000 000,0 2 000 000,0
Я К О С Т І

Кількість проведених енергоаудитів пгт. - -

Начальник управління 

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки 
та інвестицій Сумської міської ради 
Директор

(підпис)

. Шил ов
(ініціали та прізвище)

С.А. Липова
(ініціал и та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
( у редакції наказу Міністрерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року №908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

бСа О Ї  Л О  а/  П  -  Ю ^ /- /
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
і.

2 .

3.

1517310________
(код Програмної 

класифікації видаткі і 
та кредитування 

місцевого бюджету)
1517310________

(код Програмної 
класифікації видаткі і 

та кредитування 
місцевого бюджету)

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради_________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради______________

(найменування відповідального виконавця)

1517310_____________ 7310_____________________
(код Програмної класифі сації (код Типової програмної

видатків та кредитування м і :цевого класифікації видатків та 
бюджету) кредитування місцевого

бюджету)

0443_______
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Будівництво об’єктів житлово- 
комунального господарства 

(найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

00433331 

(код за ЄДРПОУ)

00433331 
(код за ЄДРПОУ)

18531000000 

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних прі шачень/бюджетних асигнувань -  5 885 000.0 гривень, у тому числі загального фонду -0,0 гривень та
спеціального фонду -  5 >85 ООО.Огривень. ^
5. Підстави для виконав ія бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України про Державний 

бюджет України на 2020 рі і , Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), Закон України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування м сцевих бюджетів” від 20.09.2017р. № 793, Наказ Міністерства фінансів від 27.07.11 №945 «Про затвердження 
примірного результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складайm та виконання місцевих бюджетів» зі зміни, «Програм економічного і соціального розвитку Сумської міської 
територіальної громади на ; 020 рік та основні напрями розвитку на 2021-2022 рік», затверджену рішенням Сумської міської ради від
24.12.19 №6249-МР, рішен ія Сумської міської ради від 24.06.20 №7073-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від
24.12.19 року №6248-МР «І 'ро бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».
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6. Мета бюджетної програм ̂ забезпечення розвитку інфраструктури мі ;та та виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

7. Завдання бюджетної прої рами:

№ з/п Завдання
1 забезпечення буд вництва об’єктів житлово-комунального го шодарства
2 забезпечення рек( нструкції об’єктів житлово-комунального і осподарства

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п Напря \ и використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

У тому числі 
бюджет розвитку Усього

1 2 3 4 5 6
1 забезпечення будівництва об’єктів житлово-комунального господарства 0,0 4 455 000,00 4 455 000,00 г 4 455 000,00
2 забезпечення реконстр укції об’єктів житлово-комунального 

господарства 0,00 1 430 000,00 1 430 000,00 ( 1 430 000,00

Усього: 0,0 5 885 000,00 5 885 000,00 5 885 000,00
9. Перелік місцевих/регіонадьних програм, що виконуються у складі бю джетної програми:

(грн.)
Найменування міс девої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Програма економічного і соціап >ного розвитку Сумської міської 
територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 - 0,0 5 885 000,0 5 885 000,0
2022 рік
Усього: 0,0 5 885 000,0 5 885 000,0

10. Результативні показниь и бюджетної програми:
№
з/
п

Показник Одиниця
виміру Джерело інфор нації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення будівниці за 

об’єктів житлово- 
комунального господарітва

4 455 000,0 4 455 000,0

1 затрат
Обсяг видатків на будівні цтво грн. рішення Сумської міської 

ради від 24.06.20 N»7073- 
МР «Про бюджет ( омської 
міської ог єднаної 
територіальної гро ади на 
2020 рік», розрахун к

4 455 000,0 4 455 000,0



з
2 продукту

Кількість об’єктів, які 
планується побудувати

од. розрахунок до 
кошторису 2 2

3 ефективності
Середні витрати на будівництво 
одного об’єкту

грн. розрахункові дані 2 227 500,00 2 227 500,00

4 якості
Рівень готовності будівництва 
об’єктів

% розрахунок 50,0 50,0

2 Забезпечення реконструкції 
об’єктів житлово- 
комунального господарства

1 430 000,0 1 430 000,0

1 затрат
Обсяг видатків на 
реконструкцію

грн. рішення Сумської міської 
ради від 24.12.19 Л<;6248- 
МР «Про бюджет С\ мської 
міської об’< днаної 
територіальної громади на 
2020 рік», розрахунок

1 430 000,0 1 430 000,0

2 продукту
Кількість об’єктів, які 
планується реконструювати

од. розрахунок до 
кошторису

1 1

3 ефективності
Середні витрати на 
реконструкцію одного об’єкту

грн. розрахункові лані
1 430 000,0 1 430 000,0

4 якості.
Рівень готовності об’єкта % розрахунок ! 00 100

Начальник управління 

ПОГОДЖЕНО:
шансів, економіки 

мської міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління капітального будівництва та доро кнього господарства 
Сумської міської ради

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(найменування головного розпорядника, кошт в місцевого бюджету)бкр Q S D - # <Л£> A / n  ~?£)QL/ ' /

і.

2 .

3.

1517330_________
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)
1517330_________

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради_________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради______________

(найменування відповідального виконавця)

1517330_____________  7330_______
(код Програмної класифікації (код Типової програмної 

видатків та кредитування місцевого класифікації видатків та 
бюджету) кредитування місцевого

бюджету)

0443_______  Будівництво інших об’єктів
(код Функціональної комунальної власності (найменування 

класифікації видатків та бюджетної програми згідно з 
кредитування бюджету) Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

00433331 

(код за ЄДРПОУ)

00433331 
(код за ЄДРПОУ)

18531000000 

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  59 018 378.0 гривень, у тому числі загального фонду -  ÇL0 гривень та
спеціального фонду -  59 018 378.0гривень. і/
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон Укріїни про Державний 

бюджет України на 2020 рік, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), 3 жон України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження складових про рамної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів’’ від 20.09.2017р. № 793, Наказ Міністерства фінансів від 27.07.11 №94; «Про затвердження 
примірного результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуй ться при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запрої адження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі зміни, «Програм економічного і соціального розви ку Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021-2022 роки», затверджену рішені ям Сумської міської 
ради від 24.12.19 №6249-МР, рішення Сумської міської ради від 24.06.20 №7073-МР «Про внесення змін до рішення ( умської міської ради 
від 24.12.19 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».
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6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури міста та виконання Закон} України «Про регулювання містобудівної діяльності»

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 забезпечення будівництва об’єктів комунальної власності

2 забезпечення реконструкції об’єктів комунальної власності

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн-)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі бюджет 
розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 забезпечення будівництва об’єктів комунальної власності 0,0 26 823 967,00 26 823 967,00 v 26 823 967,00
2 забезпечення реконструкції об’єктів комунальної власності 0,0 32 194 411,00 32 194 411,00 ^ 32 194 411,00

Усього: 0,0 59 018 378,00 59 018 378,00 59 018 378,00

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

( ГРИ-)
Назва регіональної 

цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями 
розвитку на 2021-2022 роки

0,0 59 018 378,00 59 018 378,00

Усього: 0,0 59 018 378,00 59 018 378,00
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10. Результативні показники бюджетної програми:

№
з/
п

Показник Одиниця
виміру Джерело інформації Загальн 

ий фонд
Спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення будівництва об’єктів комунальної 

власності 26 823 967,00

1 затрат

Обсяг видатків на будівництво грн.
рішення Сумської міської ради від 24.06.20 №7073-МР «Про 
бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік», розрахунок
26 823 967,00

2 продукту
Кількість об’єктів, які планується побудувати од. розрахунок до кошторису 22

3 ефективності
Середні витрати на будівництво одного об’єкту грн. розрахункові дані 1 219 271,0

4 якості
Рівень готовності будівництва об’єктів % розрахунок 4,80

2 Забезпечення реконструкції об’єктів комунальної 
власності 32 194 411,00

1 затрат
Обсяг видатків на реконструкцію грн. рішення Сумської міської ради від 24.06.20 №7073-МР «Про 

бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2020 рік», розрахунок

32 194 411,00

2 продукту
Кількість об’єктів, які планується реконструювати од. розрахунок до кошторису 9

3 ефективності
Середні витрати на реконструкцію одного об’єкту грн. розрахункові дані 3 577 156,7

4 якості
Рівень готовності реконструйованих об’єктів % розрахунок 58,6

Начальник управління

(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року №908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
всЬ д о  /у/ і~ / т / /

Паспорт ^
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

і.

2.

3.

1517325_________
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)
1517325_________

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради_________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради______________

(найменування відповідального виконавця)

1517325_____________  7325_______
(код Програмної класифікації (код Типової програмної 

видатків та кредитування місцевого класифікації видатків та 
бюджету) кредитування місцевого

бюджету)

0443_______  Будівництво споруд, установ та
(код Функціональної закладів фізичної культури і спорту 

класифікації видатків та
кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

00433331 

(код за ЄДРПОУ)

00433331 
(код за ЄДРПОУ)

5910100000 

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  10 500 000.0 гривень, у тому числі загального фонду -  0*0 гривень та
спеціального фонду -  10 500 000.0 гривень. ^
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України про Державний 

бюджет України на 2020 рік, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), Закон України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів” від 20.09.2017р. № 793, Наказ Міністерства фінансів від 27.07.11 №945 «Про затвердження 
примірного результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі зміни, «Програм економічного і соціального розвитку Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021-2022 роки», затверджену рішенням Сумської міської 
ради від 24.12.19 №6249-МР, рішення Сумської міської ради від 24.06.20 №7073-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 
від 24.12.19 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».
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6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку спортивної інфраструктури міста

7. Мета бюджетної програми:забезпечення розвитку інфраструктури міста.

8. Завдання бюджетної програми :

№ з/п Завдання
1 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

2 Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5

1 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту 0,00 500 000,00 500 000,00

2 Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Усього: 0,00 10 500 000,00 10 500 000,00'
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

№
з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний

фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма економічного і соціального розвитку 
м. Суми на 2019 рік та основних напрямів розвитку на 
2020-2021 роки

0,00 10 500 000,00 10 500 000,00

Усього: 0,00 10 500 000,00 10 500 000,00



з

11. Результативні показники бюдже ної програми :
№
з/
п

Показник Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення будівництва споруд, установ 

та закладів фізичної культури і спорту 500 (»00,00 500 000,00

1 затрат

Обсяг видатків на реконструкцію грн.

рішення Сумської міської ради 
від 13.05.20 №6729-МР «Про 
бюджет С умської міської 
об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік», 
розрахунок

500 000,00 500 000,00

2 продукту
Кількість об’єктів, які планується 
реконструювати

од. розрахунок до 
кошторису

1 1

3 ефективності
Середні витрати на реконструкцію одного 
об’єкту

грн. розрахункові дані 500 000,00 500 000,00

4 якості
Рівень готовності реконструйовани * об’єктів % розрахунок - -

1 Забезпечення реконструкції споруд, установ 
та закладів фізичної культури і спорту 10 000 000,00 10 000 000,00

1 затрат

Обсяг видатків на реконструкцію грн.

рішення Сумської міської ради 
від 24.06.20 №7073-МР «Про 
бюджет С /мської міської 
об’єднаної територіальної 
громади па 2020 рік», 
розрахунок

10 00( 000,00 10 000 000,00

2 продукту
Кількість об’єктів, які планується 
реконструювати

од. розрахунок до 
кой торису

1 1

3 ефективності
Середні витрати на реконструкцію одного грн. розрахункові дані 10 00< 000,00 10 000 000,00



4
об’єкту

4 якості
Рівень готовності реконструйованих ( б’єктів % розрах унок 80,7 80,7

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки

(ій Сумської міської ради

2020р.
(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України 
від 15 листопада 2018 №908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської
ради______________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

* 9  0 6 . 0 9 . М ?  л /
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
і.

2 .

3.

1516030_________
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради_________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1516030_________
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради______________

(найменування відповідального виконавця)

1516030_____________  6030_______
(код Програ мної клас иф ікації (код Т ипової програмної

видатків та кредитування місцевого класифікації видатків та
бюджету) кредитування місцевого

бюджету)

0620_______  Організація благоустрою населених
(код Функціональної пунктів

класифікації видатків та
кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

00433331 

(код за ЄДРПОУ)

00433331 
(код за ЄДРПОУ)

18531000000 

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  46 576 556,0 гривень, у тому числі загального фонду -  0,0 гривень та 
спеціального фонду -  46 576 556,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України про Державний 

бюджет України на 2020 рік, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), Закон України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів” від 20.09.2017р. № 793, Наказ Міністерства фінансів від 27.07.11 №945 «Про затвердження 
примірного результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, «Про затвердження Комплексної цільової програми 
реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018 -  2020 роки», затверджена рішенням Сумської міської 
ради від 21.12.17 №2913-МР, рішення Сумської міської ради від 24.06.20 №7073-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 
від 24.12.19 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».



6. Мета бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою V іста, забезпечення проведення ремонту доріг

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Підвищення рівня благоустрою міста, проведення які ;ного ремонту доріг

8. Напрями використання бюджетних коштів:__________________________________ ______________________________ ______________ _______ (грн.)

№ з/п Підпрограма/завдання бюджетної програм и2. Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 7
1 Проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 0,0 46 576 556,00 46 576 556,00 46 576 556,00

Усього: 0,0 46 576 556,00 46 576 556,00 46 576 556,00

9. Перелік місцевих 'регіональних програм, що виконуються у с спаді бюджетної програми:

( ГР»:>
Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5
Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і 
розвитку жиглово-кому яального господарства міста Суми на 2018 2020 
роки

0,0 46 576 556,00 46 576 556,00

Усього: 0,0 46 576 556,00 46 576 556,00

10. Результативні показники бюджетної програми :

№
з/п Показник Одиниці

вимїр\
Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Проведення капітального ремонту об’єктів 
транспортної інфраструктури 46 576 556,00 46 576 556,00

1 затрат
Площа міських автошляхів та споруд на них, 
які потребують капітального ремонту

тис. кв. м 370,0 370,0

2 продукту



з
Площа міських шляхів, на яких планується 
провести капітальний ремонт

тис. кв. м 19,0 19,0

3 ефективності
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м 
міських шляхів та споруд

грн. розрахунок 2800,0 2800,0

4 якості
Питома вага площі міських доріг та споруд на 
них, що зазнала капітального ремонту до площі, 
що потребувала капітального ремонту

% розрахунок
- -

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 
2018 року №908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської міської ради

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
С & .0 Ї - 4 Р  /V  / 7 - г Ы / /

і.

2 .

3.

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської
міської ради_________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської 
(код Програмної міської ради______________

класифікації видатків (найменування відповідального виконавця)
та кредитування

місцевого бюджету)

1517321_________
(код Прогр; мної 

класифікації в «датків 
та кредитування 

місцевого бю джету) 
1517321

1517321_____________  7321_______
(код Програмної к ласифікації (код Типової програмної

видатків та кредитув. ння місцевого класифікації видатків та 
бюджет ) кредитування місцевого

бюджету)

0443_______
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Будівництво освітніх установ та 
закладів (найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

00433331 

(код за ЄДРПОУ)

00433331 
(код за ЄДРПОУ)

18531000000 

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  4 993 835,0 гривень, у тому числі загального фонд} -  0^) гривень та
спеціального фон у -  4 993 835.0 гривень. ^
5. Підстави для ви сонання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України про Державний 

бюджет України на 2( 20 рік, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), Закон України «Про 
регулювання містобу івної діяльності», Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження складових прої рамної класифікації 
видатків та кредитува іня місцевих бюджетів” від 20.09.2017р. № 793, Наказ Міністерства фінансів від 27.07.11 N 945 «Про затвердження 
примірного результат твних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховл оться при визначенні 
обсягу міжбюджетни4 трансфертів», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання шпровадження програмно- 
цільового методу скл; дання та виконання місцевих бюджетів» зі зміни, «Програм економічного і соціального ро витку Сумської міської 
територіальної грома, и на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021-2022 рік», затверджену рішенням Сумо, сої міської ради від
24.12.19 №6249-МР, тішення Сумської міської ради від 24.06.20 №7073-МР «Про внесення змін до рішення Сумі ької міської ради від
24.12.19 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».



2

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури міста та виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Будівництво освітніх установ та закладів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(гри.)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку Усього

1 2 3 4 5 6
1 Будівництво освітніх установ та закладів 0,0 993 835,0 993 835,0 993 835,0
2 Реконструкція освітніх установ та закладів 0,0 4 000 000,0 4 000 000,0 4 000 000,0

Усього: 0,0 4 993 835,0 4 993 835,0 4 993 835,0
9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(ф н.)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства міста Суми на 2018-2020 роки 0,0 4 993 835,0 4 993 835,0

Усього: 0,0 4 993 835,0 і  993 835,0

№
з/п

10. Результативні показники бюджетної програми :

Показник

Забезпечення будівництва освітніх 
установ та закладів______________
затрат
Обсяг видатків на будівництво

продукту

Одиниця виміру

грн.

Джерело інформації

рішення Сумської міської ради 
від 24.06.20 №7073-МР «Про
бюджет Сумської міської 
об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік».
_________ розрахунок__________

Загальний фонд Спеціальний фонд

993 8 55,0

993 855,0

Усього

993 835,0

993 835,0



з
Кількість об’єктів, які планується 
побудувати

од. розрахунок до кошторису і 1

3 ефективності
Середні витрати на будівництво 
одного об’єкту

грн. розрахункові дані 993 835,0 993 835,0

4 якості
Рівень готовності будівництва об’єктів % розрахунок 40,7 40,7

2 Забезпечення реконструкції 
освітніх установ та закладів 4 000 000,0 4 000 000,0

1 затрат
Обсяг видатків на реконструкцію грн. рішення Сумської міської ради 

від 24.12.19 №6248-МР «Про 
бюджет Сумської міської 
об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік».

4 000 000,0 4 000 000,0

2 продукту
Кількість об’єктів, які планується 
реконструювати

од. розрахунок до кошторису 1 1

3 ефективності
Середні витрати на реконструкцію 
одного об’єкту

грн. розрахункові дані 4 000 000,0 4 000 000,0

4 якості
Рівень готовності реконструйованих 
об’єктів

% розрахунок 81,2 81,2

Начальник управління  

ПОГОДЖЕНО:


