
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014  № 836

1.

2.

3.

№ з/п

1

№ з/п

1

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

гривень

1 2

1

Здійснення 
департаментом 
житлового 
господарства, 
наданих 
законодавством 
повноважень у 
житловому 
господарстві

Усього

№ з/п

1

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень

1

1

(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2022 рік

                               Департамент житлового господарства Вінницької міської ради                                                                                                                                      34849090
                                        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                    (код за ЄДРПОУ)                     

                                Департамент житлового господарства Вінницької міської ради                                                                                                                                      34849090
                                                        (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                                           (код за ЄДРПОУ)                                      

1200000
(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

1210000
(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

1210160
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

(код бюджету)
02536000000

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах,територіальних громадах

№ з/п

6 414 595,49 7 660,51 0,00 7 660,51

4 5 6 7 8 9 10 113

6 422 256

Найменування місцевої/регіональної програми

Пояснення

2
Відхилення обсягів між фактичними та затвердженими результативними показниками через застосування норм постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою 
в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та винекненням кредиторської заборгованості

0 6 422 256 6 414 595,49 0,00

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 
2022 року № 359)

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

6 422 256 6 414 595,49

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

113 4 5 6 7 8 9 102
Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, 
фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 
2021 - 2025 рр.

Ціль державної політики

Реалізація державної політики, щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади міста, збалансованого економічного та соціального розвитку міста шляхом виконання відповідних місцевих програм

Завдання

Здійснення департаментом житлового господарства, наданих законодавством повноважень у житловому господарстві

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **                                                                                                                                                                                                                                  

5.  Мета бюджетної програми
Керівництво та управління житловим господарством Вінницької міської територіальної громади

6.  Завдання бюджетної програми

№ з/п
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усьогозагальний фонд

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

6 422 256

85 000 85 000 85 000 85 000

Напрями 
використання 

бюджетних 
коштів*

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний фонд спеціальний 

фонд усього загальний фонд спеціальний 
фонд усього

6 414 595,49 7 660,51 0,00 7 660,51



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Розбіжності відсутні  

Розбіжності в зв′язку з фактичним отриманням листів, звернень та скарг

Розбіжності в зв′язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту

Розбіжності в зв′язку з фактично прийнятими рішеннями виконавчого комітету за поданням працівників департаменту
Розбіжності в зв′язку з фактично прийнятими рішеннями міської ради за поданням працівників департаменту
Розбіжності в зв′язку з фактично прийнятими розпорядженнями міського голови за поданням працівників департаменту

Розбіжності в зв′язку з фактичним отриманням листів, звернень та скарг

ефективності
1 Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Розбіжності в зв′язку з винекненням кредиторської заборгованості на кінець року

9 780

1

1 од. Штатний розпис

Затверджено у паспорті 
бюджетної програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

1 3 4 5 6 7

усього

9 10

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

№ з/п Показники Одниця 
виміру

Розпорядження міського голови 28

10 10

2 од. Штатний розпис
3 од. Штатний розпис

20 20 20

Рішення виконавчого комітету

Рішення міської ради

грн. Розрахунковий показникВитрати на утримання однієї штатної одиниці

6 од. Розрахунковий показник

4 од. Розрахунковий показник

5

489 489 363 363 -126 -126

28 26 26 -2 -2

20

Розрахунковий показник

2 од. Розрахунковий показник

3 од. Розрахунковий показник

Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника (посадову особу)

Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням 
департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:

4 од. Протоколи засідань сесій 
міської ради

5 од.
Картка реєстрації 
розпоряджень міського 
голови

Рішення міської ради

Розпорядження міського голови

Здійснення департаментом житлового господарства, наданих законодавством повноважень у житловому господарстві
затрат

ефективності

продукту

2

Кількість штатних одиниць, з них:
Посадові особи
Інший персонал

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням 
департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:

1

од.

Джерело інформації
загальний 

фонд

7 264 -2 516 -2 5161 од.
Дані електронного 
документообігу Docs 
Vision

усього

11 12 13

20 20 20 20

8

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

33 50 50

2 од. -

3 од.
Протоколи засідань 
виконавчого комітету 
міської ради

Рішення виконавчого комітету

82 82 92 92

9 780 7 264

4

321 113

17 17

21 21 16 16 -5 -5

33

1 1

321 113 320 729,77 320 729,77

2 2 3 3 1 1

-383 -383

1 2 3

№ з/п Показники Одниця 
виміру

1 1 1 1 0 0

4 5 5

1 1 1 1 0 0

1 Здійснення департаментом житлового господарства, наданих законодавством повноважень у житловому господарстві

затрат
1 Кількість штатних одиниць, з них: од. Розбіжності відсутні  

Розбіжності відсутні  
3 Інший персонал од.
2 Посадові особи од.

продукту
1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од.

3 Рішення виконавчого комітету од.

2 Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням 
департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі: од.

од.
4 Рішення міської ради од.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

2 Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника (посадову особу) од.

5 Розпорядження міського голови



Розбіжності в зв′язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту

Розбіжності в зв′язку з фактично прийнятими рішеннями виконавчого комітету за поданням працівників департаменту
Розбіжності відсутні  
Розбіжності відсутні  

(підпис) (ініціали та прізвище)

Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Роман ФУРМАН
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний 
бухгалтер Наталія ТКАЧ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

 * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, здійснено в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1210160.

Діяльність за програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" проводилась на забезпечення реалізації бюджетної політики та фінансового забезпечення департаменту житлового 
господарства міської ради. Фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано.

6 Розпорядження міського голови од.

3 Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням 
департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі: од.

5 Рішення міської ради од.
4 Рішення виконавчого комітету од.



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

1.

2.

3.

4. 

5.

6.

1200000 Департамент житлового господарства Вінницької міської ради  
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

(найменування відповідального виконавця)
34849090

0253600000
(код бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

1200000

0620
 (код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

_________6030_______
(код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

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

2

Підвищення рівня благоустрою Вінницької міської територіальної громади

1

3

Завдання

Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях

Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій

Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1
Забезпечення державної політики комплексного розвитку житлового господарства у сфері благоустрою міста шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання 
прибудинкових територій у належному стані, здійснення робіт з ремонту об′єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення 
експлуатаційних якостей

Мета бюджетної програми

Завдання бюджетної програми

№ з/п

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
34849090

1216030

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України 01 листопада 2022 року № 359)			

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

(код за ЄДРПОУ)
Департамент житлового господарства Вінницької міської ради  



7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

Пояснення
2

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв′язку з заокругленням планового показника

№ з/п

1
1

456 000

1 534 000

456 0003 сума видатків з бюджету на проведення робіт по 
видаленню пнів грн. розрахунок до кошторису 456 000 456 000

-1

2 сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній 
обрізці дерев грн. розрахунок до кошторису 1 534 000 1 534 000 1 534 000

1 707 773 1 707 772 1 707 772 -11 сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню 
дерев грн. розрахунок до кошторису 1 707 773

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

Найменування місцевої/регіональної програми 

1 2

1

Усього

Програма розвитку та утримання житлово-комунального 
господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-
2024 рр.

Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях
1 Показники затрат

5405 загальна кількість дерев на прибудинкових територіях, що 
підлягає знесенню шт. звіт про стан зелених 

насаджень 540

Відхилення
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів*
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету)

-1

11

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

6 7 8 9 10

5

Усього 13 968 560 33 897 693 47 866 253 13 968 559

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 
**  

спеціальний фонд

3

47 866 251

усього

-1 -1

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

33 897 692

4 11

-2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

№ з/п
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

-1 -1 -2

6 7 9 108

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

47 866 25133 897 69213 968 55947 866 25333 897 69313 968 560

-1

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

9 10 11 121 2 3 4 5 6 13

1
Утримання зелених насаджень на 
прибудинкових територіях та прилеглих 
територіях

3 697 773 2 100 000 5 797 773 3 697 772 2 100 000 5 797 772 -1 -1

2
Проведення капітального ремонту об'єктів 
благоустрою прибудинкових територій та 
прилеглих територій

31 797 693 31 797 693 31 797 692 31 797 692 -1

3

Забезпечення утримання в належному 
санітарному, технічному стані 
прибудинкових територій та прилеглих 
територій

10 270 787 10 270 787 10 270 787 10 270 787 0 0

13 968 560 33 897 693 -247 866 253 13 968 559

загальний 
фонд

33 897 692 47 866 251 -1

7 8

540

2 100 000 2 100 0004 сума видатків з бюджету на проведення робіт по 
висадженню дерев грн. розрахунок до кошторису 2 100 000 2 100 000

540



сума видатків з бюджету на проведення капітального 
ремонту прибудинкових територій грн. розрахунок до кошторису 26 346 936 26 346 936 26 346 935

101,3

2 Показники продукту

3 динаміка середньої вартості видалення 1 пня в порівнянні 
з попереднім роком % розрахунок 101,3

100,0

101,3 101,3

100,0 100,0

66,6

2 сума видатків з бюджету на проведення капітального 
ремонту об’єктів благоустрою грн.

розрахунок 87,8

2 динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні 
з попереднім роком % розрахунок

розрахунок 66,61 динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в 
порівнянні з попереднім роком % 66,6

26 346 935 -1 -1

100,0

66,6

760

розрахунок до кошторису 5 450 757 5 450 757 5 450 757

3 середня вартість з видалення одного пня грн. розрахунок 760
грн. розрахунок 590 590590 5902 середня вартість санітарної обрізки одного дерева

3 558

600

1 середня вартість знесення одного дерева грн. розрахунок

1

600

3 Показники ефективності

600

3 5583 558

1 Показники затрат

82,5 82,5

5 450 757

Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій

88,9

3 558

760 760

шт. звіт про стан зелених 
насаджень 480

2

3  кількість пнів, що планується видалити шт. звіт про стан зелених 
насаджень 600

2600 2600 кількість дерев, що планується обрізати шт. звіт про стан зелених 
насаджень 2600

480

2600

4801  кількість дерев, що планується знести

6837 загальна кількість пнів на прибудинкових територіях, що 
підлягає видаленню шт. звіт про стан зелених 

насаджень 683 683 683

3 150 3 150 3 1506 загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці шт. звіт про стан зелених 
насаджень 3 150

49 84349 8434 загальна площа  прибудинкових територій,  які потребують  
капітального  ремонту кв. м

звіт про технічні 
характеристики житлових 

будинків та 
прибудинкових територій

49 843 49 843

26 26 263 загальна кількість об'єктів, які потребують капітального 
ремонту шт.

звіт про технічні 
характеристики житлових 

будинків та 
прибудинкових територій

26

6

82,5

87,8 87,8

співвіднощення знесених дерев, до тих, що підлягали 
знесенню % розрахунок 88,9

5 співвіднощення кількості дерев,на яких плануються роботи 
з санітарної обрізки  до тих, які підлягають санітарній % розрахунок 82,5

88,9 88,94

8 загальна кількість саджанців, що підлягають висадженню шт. звіт про стан зелених 
насаджень 1 000 1 000 1 000

4 середня вартість послуг з висадження одного дерева грн.

480

звіт про стан зелених 
насаджень 1000

розрахунок

1000 1000

1 000

2 100
4 Показники якості

співвіднощення видалених пнів, до тих, які потребували 
видалення

4  кількість саджанців, що планується висадити шт.

7 співвідношення кількості дерев, яку планується висадити 
до кількості дерев, яку необхідно висадити % розрахунок

1000

100,0

2 100 2 100

100,0 100,0

% 87,8

2 100

100,0



3 Показники ефективності

4 357 313

Забезпечення утримання у належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій

1 Показники затрат

2 Показники продукту

розрахунок до кошторису1

Сума видатків з бюджету на утримання в належному 
санітарному, технічному стані територій спільного та 
загального користування, міжквартальних проїздів, 
пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим 
фондом, що необхідно утримувати

грн.

3 Показники ефективності

4 Показники якості

1

4 357 313 4 357 313 4 357 313

29 29 29

2 сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту 
прибудинкових територій грн. розрахунок до кошторису 5 913 474 5 913 474 5 913 474 5 913 474

634 634 634

площа прибудинкових територій, на яких планується 
провести поточний ремонт кв. м

2 середня вартість  поточного ремонту 1 кв.м. прибудинкової 
території грн. розрахунок 634

1

середня вартість утримання  1 кв. м. територій спільного та 
загального користування, міжквартальних проїздів, 
пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим 
фондом

грн. розрахунок 29

150 272

2

звіт про технічні 
характеристики житлових 

будинків та 
прибудинкових територій

9 320 9 3209 320 9 320

150 272 150 2721

загальна площа територій спільного та загального 
користування, міжквартальних проїздів, пішохідних 
проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, 
що планується утримувати

кв. м перелік 150 272

9 320 9 320 9 320

150 272

4 загальна площа прибудинкових територій, що потребують 
поточного ремонту кв. м

звіт про технічні 
характеристики житлових 

будинків та 
прибудинкових територій

9 320

42,8 42,8 42,8

150 272 150 2723

загальна площа територій спільного та загального 
користування, міжквартальних проїздів, пішохідних 
проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, 
що необхідно утримувати

кв. м перелік 150 272

2
співвідношення площі прибудинкових територій, на яких 
планується провести капітальний ремонт до площі, що 
потребує капітального ремонту

% розрахунок 42,8

1
співвідношення кількості  об'єктів, на яких планується 
провести капітальний ремонт до загальної кількості 
об'єктів, які потребують капітального ремонту

% розрахунок 100,0 100,0 100,0

209 645209 645

100,0

2 середня вартість капітального ремонту одного об'єкту 
благоустрою грн. розрахунок 209 645 209 645

1 236 1 236 1 236

21 310 21 310

1 середня вартість  капітального ремонту одного 1 кв.м. 
прибудинкової території грн. розрахунок 1 236

2 площа прибудинкових територій, на яких планується 
провести капітальний ремонт кв. м

звіт про технічні 
характеристики житлових 

будинків та 
прибудинкових територій

21 310 21 310

кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний 
ремонт шт.

звіт про технічні 
характеристики житлових 

будинків та 
прибудинкових територій

26 26 26 26

2 Показники продукту



1 Показники затрат

1 сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню 
дерев грн.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв′язку з заокругленням планового показника  

Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні4 середня вартість послуг з висадження одного дерева грн.

3 середня вартість з видалення одного пня грн. Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні2 середня вартість санітарної обрізки одного дерева грн.

Розбіжності відсутні

3 Показники ефективності

1 середня вартість знесення одного дерева грн.

Розбіжності відсутні4  кількість саджанців, що планується висадити шт.

3  кількість пнів, що планується видалити шт. Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні2  кількість дерев, що планується обрізати шт.

Розбіжності відсутні

2 Показники продукту

1  кількість дерев, що планується знести шт.

Розбіжності відсутні8 загальна кількість саджанців, що підлягають висадженню шт.

7 загальна кількість пнів на прибудинкових територіях, що 
підлягає видаленню шт. Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні6 загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці шт.

5 загальна кількість дерев на прибудинкових територіях, що 
підлягає знесенню шт. Розбіжності відсутні

4 сума видатків з бюджету на проведення робіт по 
висадженню дерев грн.

3 сума видатків з бюджету на проведення робіт по 
видаленню пнів грн.

2 сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній 
обрізці дерев грн.

1 2 3
Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п Показники Одниця 
виміру

4 Показники якості

100,0

100,02
співвідношення площі прибудинкових територій, на якій 
планується проведення поточного ремонту до площі, яка 
потребує ремонту

% розрахунок 100,0 100,0 100,0

100,0 100,01

співвідношення площі між квартальних проїздів, 
пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим 
фондом, яку  планується утримувати  до площі, яка 
потребує  утримання

% розрахунок 100,0



Розбіжності відсутні3

загальна площа територій спільного та загального 
користування, міжквартальних проїздів, пішохідних 
проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, 
що необхідно утримувати

кв. м

2 сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту 
прибудинкових територій грн. Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні

Забезпечення утримання у належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій
1 Показники затрат

1

Сума видатків з бюджету на утримання в належному 
санітарному, технічному стані територій спільного та 
загального користування, міжквартальних проїздів, 
пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим 
фондом, що необхідно утримувати

грн.

Розбіжності відсутні2
співвідношення площі прибудинкових територій, на яких 
планується провести капітальний ремонт до площі, що 
потребує капітального ремонту

%

Розбіжності відсутні

4 Показники якості

1
співвідношення кількості  об'єктів, на яких планується 
провести капітальний ремонт до загальної кількості 
об'єктів, які потребують капітального ремонту

%

шт.

Розбіжності відсутні2 середня вартість капітального ремонту одного об'єкту 
благоустрою грн.

Розбіжності відсутні

3 Показники ефективності

1 середня вартість  капітального ремонту одного 1 кв.м. 
прибудинкової території грн.

шт. Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні2 площа прибудинкових територій, на яких планується 
провести капітальний ремонт кв. м

Розбіжності відсутні

2 Показники продукту

1 кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний 
ремонт

1 сума видатків з бюджету на проведення капітального 
ремонту прибудинкових територій грн. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв′язку з заокругленням планового показника  

Розбіжності відсутні4 загальна площа  прибудинкових територій,  які потребують  
капітального  ремонту кв. м

3 загальна кількість об'єктів, які потребують капітального 
ремонту

Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій

Розбіжності відсутні7 співвідношення кількості дерев, яку планується висадити 
до кількості дерев, яку необхідно висадити %

Розбіжності відсутні2 сума видатків з бюджету на проведення капітального 
ремонту об’єктів благоустрою грн.

1 Показники затрат

Розбіжності відсутні6 співвіднощення видалених пнів, до тих, які потребували 
видалення %

5 співвіднощення кількості дерев,на яких плануються роботи 
з санітарної обрізки  до тих, які підлягають санітарній % Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні4 співвіднощення знесених дерев, до тих, що підлягали 
знесенню %

3 динаміка середньої вартості видалення 1 пня в порівнянні 
з попереднім роком % Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні2 динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні 
з попереднім роком %

Розбіжності відсутні

4 Показники якості

1 динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в 
порівнянні з попереднім роком %

кв. мзагальна площа прибудинкових територій, що потребують 
поточного ремонту4 Розбіжності відсутні



співвідношення площі прибудинкових територій, на якій 
планується проведення поточного ремонту до площі, яка 
потребує ремонту

%

1

середня вартість утримання  1 кв. м. територій спільного та 
загального користування, міжквартальних проїздів, 
пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим 
фондом

грн.

Виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, здійснено в повному обсязі за бюджетною програмою по КПКВК 1216030. Управління бюджетними коштами відбувалось згідно вимог бюджетного 
законодавства. Фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні

Програма виконана в запланованому обсязі. В результаті реалізації бюджетної програми забезпечено підвищення рівня благоустрою Вінницької міської територіальної громади. Реалізація програми забезпечила виконання наданих 
законодавством повноважень у сфері благоустрою. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконані. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.                                                                                                                  

 * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

1

співвідношення площі між квартальних проїздів, 
пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим 
фондом, яку  планується утримувати  до площі, яка 
потребує  утримання

%

Розбіжності відсутні2

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників    

3 Показники ефективності

4 Показники якості

Розбіжності відсутні2 середня вартість  поточного ремонту 1 кв.м. прибудинкової 
території грн.

2 Показники продукту

Розбіжності відсутні2 площа прибудинкових територій, на яких планується 
провести поточний ремонт кв. м

Розбіжності відсутні1

загальна площа територій спільного та загального 
користування, міжквартальних проїздів, пішохідних 
проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, 
що планується утримувати

кв. м

(підпис) (ініціали та прізвище)

Директор департаменту житлового господарства 
Вінницької міської ради Роман ФУРМАН

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності - головний бухгалтер Наталія ТКАЧ



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014  № 836

1.

2.

3.

№ з/п

1

№ з/п

1

2

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

гривень

1 2

1

Поповнення 
статутного капіталу 
КУП ВМР 
"Технобуд"

2

Поповнення 
статутного капіталу 
ВМКП 
"Вінницяміськліфт"

Усього

№ з/п

1

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень

1

1 0

801 000,00 0,00 0,00

6 7 8 9 10

усього загальний фонд спеціальний фонд усьогозагальний фонд

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

Поповнення статутного капіталу ВМКП "Вінницяміськліфт"

801 000 801 000 801 000 801 000

Напрями 
використання 

бюджетних коштів*

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний фонд

2

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської 
територіальної громади на 2019-2024 рр.

Ціль державної політики

Підтримка підприємств комунальної форми власності

Завдання

Поповнення статутного капіталу КУП ВМР "Технобуд"

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **                                                                                                                                                                                                                                  

5.  Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності

6.  Завдання бюджетної програми

№ з/п
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд

0

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 
2022 року № 359)

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

1 000,00 1 000,00

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

113 4 5

№ з/п

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

4 5 6 7 8 9 10 11

спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний 
фонд усього

800 000,00 800 000,00

801 000,00

3

Найменування місцевої/регіональної програми

Пояснення

2

Відхилення відсутнє

801 000,00 801 000,00

800 000,00 800 000,00 0,00 0,00

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2022 рік

                               Департамент житлового господарства Вінницької міської ради                                                                                                                                      34849090
                                        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                    (код за ЄДРПОУ)                     

                                Департамент житлового господарства Вінницької міської ради                                                                                                                                      34849090
                                                        (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                                           (код за ЄДРПОУ)                                      

1200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1210000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1217670
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

7670
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0490
(код Функціональної класифікації видатків 

та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
0253600000Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу 
підприємства грн. Розбіжності відсутні  

Розбіжності відсутні  

ефективності

1 Рівень рентабельності підприємства поточного року %

1 2 3

2 Рівень рентабельності підприємства за попередній рік %

5,0 5,0

0,4 0,4 0,4 0,4

13 800 13 800 13 800,0 13 800,0

Джерело інформації
загальний 

фонд

1

2 грн.

"Звіт про про виконання 
показників фінансового 
плану" (ф № 2), 
розрахунокий показник

Ф1 "Баланс", розрахункові 
дані

2 %
"Звіт про фінансові 
результати" (ф № 2), 
розрахунковий показник

Рівень рентабельності підприємства за попередній рік

%

Поповнення статутного капіталу КУП ВМР "Технобуд"
затрат

ефективності

2

Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу 
підприємства

Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік

-25,9 -25,9 -25,9 -25,9

усього

11 12 13

1 000 1 000 1 000 1 000

8

2

1 грн. Фінансовий план 
підприємства, розрахунок

2

Результати фінансової діяльності підприємства поточного року

Співідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного 
капіталу на початок року

% Фінансовий план 
підприємства, розрахунокРівень рентабельності підприємства поточного року

5,0 5,0

1 Поповнення статутного капіталу КУП ВМР "Технобуд"

затрат

1

800 000

-599 800 -599 800 -599 800 -599 800

6 7

усього

9 10

загальний фонд

800 000

якості

Поповнення статутного капіталу ВМКП "Вінницяміськліфт"

затрат

1

1 грн.

Рішення міської ради від 
24.12.2021 р. №706  "Про 
бюджет Вінницької міської 
територіальної громади на 
2022 рік", зі змінами, 
розрахунок

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

1 3 4 5

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

№ з/п Показники Одниця 
виміру

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

2 Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік грн.

"Звіт про про виконання 
показників фінансового 
плану" (ф № 2), 
розрахунокий показник

-288 000 -288 000 -288 000 -288 000

1 Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу 
підприємства грн.

Рішення міської ради від 
24.12.2021 р. №706  "Про 
бюджет Вінницької міської 
територіальної громади на 
2022 рік", зі змінами, 
розрахунок

800 000 800 000

-1,3

ефективності

1 Рівень рентабельності підприємства поточного року % Фінансовий план 
підприємства, розрахунок 0,4 0,4 0,4 0,4

-1,32 Рівень рентабельності підприємства за попередній рік %
"Звіт про фінансові 
результати" (ф № 2), 
розрахунковий показник

-1,3

21,5

якості

1 Результати фінансової діяльності підприємства поточного року грн. Фінансовий план 
підприємства, розрахунок 149 000 149 000 149 000,0 149 000,0

-1,3

2 Співідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного 
капіталу на початок року % Ф1 "Баланс", розрахункові 

дані 21,5 21,5 21,5

Розбіжності відсутні  
Розбіжності відсутні  

№ з/п Показники Одниця 
виміру

2 Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік грн.



Співідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного 
капіталу на початок року %

 * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, здійснено в повному обсязі за бюджетною програмою по КПКВК 1217670.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано. Фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

2

2 Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік грн.

1 Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу 
підприємства грн.

2

Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Роман ФУРМАН
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний 
бухгалтер Наталія ТКАЧ

(підпис) (ініціали та прізвище)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Розбіжності відсутні  

Розбіжності відсутні  

якості
1 Результати фінансової діяльності підприємства поточного року грн.

Поповнення статутного капіталу ВМКП "Вінницяміськліфт"
затрат

ефективності
1 Рівень рентабельності підприємства поточного року % Розбіжності відсутні  

Розбіжності відсутні  

Розбіжності відсутні  

2 Співідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного 
капіталу на початок року % Розбіжності відсутні  

2 Рівень рентабельності підприємства за попередній рік % Розбіжності відсутні  
якості

1 Результати фінансової діяльності підприємства поточного року грн. Розбіжності відсутні  
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