
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоJ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г "Звіт про виконання заходів міської 
програми утримання та розвитку об'єктів 
житлово-комунального господарства" 

за січень -квітень2008 рок:у" 

Заслухавши начальника управАіння житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради ( далі - УЖКГ ) 
Морозової В.О. "Звіт про виконання заходів міської програми 
утримання та розвитку об'єктів житлово-комунального 
господарства за січень-квітень 2008 року", керуючись статтею 
25 та пунктом 22 статті 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування В Украіні", врахОВУЮЧИ рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін та постійної комісії з питань 
комунальної власності і приватизації, міська рада 

вирішила: 

1. Звіт начальника УЖКГ про хід виконання заходів міської 
програми утримання та розвитку об'єктів житлово-комунального 
господарства за січень-квітень 2008 рок:у" прийняти до 
відома, що додається. 
2. Визнати роботу УЖКГ по виконанню заходів міської 
програми утр:имання та розвитку об'єктів житлово
комунального господарства за січень-квітень 2008 року 
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Звіт про ВИІ<онанни заходів міської програми утриманни та 
розвитку об' ектів житлово-комунального господарства 

за січень-квітень 
2008 року 

На виконання заходів міської програми утримання та розвитку 
житлово-комунального господарства заплановано на поточний рік 

2з 484,1 тис. грн. Лімітом асигнувань на січень-квітень було 
ЗаІШановано 3876,0 тис. грн. Фактичне виконання зПдно актів 

виконаних робіт 3 696,0 тис. грн. 
Основні витрати міського бюджету за звітний період пов' язані з 

виконанням послуг по благоустрою міста, роботи по капітальному 

ремонту та реконструкції об'єктів благоустрою та утримання 

житлового фонду, у зв' язку з сезонним видом робіт, розпочато з квітня 

місяця. 

- Реконструкція житло80го фонду. 
На виконання заходів заплановано 2000, О тис. грн., а саме: 
* Реконструкція 3-х ліфтів - 900,0 тис. грн. ( бульвар Незалежноcri,5 
вантажний та пасажирський, Незалежноcri, 2 п.4 пасажирський). кп 
Служба замовника замовлено проектно-кошгорисну документацію. 

* Реконструкція м'якої покрівлі в шатровий дах жfб по вул. 
Енгельса, 4 - 600,0 тис. грн .. ужкг проведено процедуру відкритих 
торІів, 05.05.08 укладено договір, роботи будуть розпочаті з травня 
місяця. 
* Реконструкція внутрimньобудинкових систем опалеввя - 400,0 
тис. грн. ('9ерняховського, 21а, Черняховського, 15). ужкг 
завершується коригування кошгорисної документації в цінах 2008 
року. 

- Каnіта/l:ьний ремонт житло80го фонду 
На виконання заходів заплановано 5 500,0 тис. грн .. 
* Експертне обстежеНIUI та капітальний ремонт 12 ліфтів на суму 
2000,0 тис. грн .. ( Гагаріна, 19 -2шг, Гагаріна, 23 -3 шг, Білодубравна, 4 
- 1шr. Білодубравна, 2а-1шг, Білодубравна, 2 -lшг, Короленка, 70 -
1шт., Возз'єднання, 7 - 2шг, Лагунова, 13б- 1шr). кп "Служба 
замовника" проведено процедуру тендерних торІів, сплачено аванс 
500,0 тис. грн. та розпочато роботи по 4 ліфтам. 
* Капітальний ремонт шатрових дахів на 6 житлових будинках 
( Олімпійська, 1а, Поповича, 10, Кірова, 1, 34, Гагаріна, 7, Київська, 312) 



на суму 1000,0 тис. грн. Укладено договори, сплачено аванс 248,3 тис. 
грн .. Роботи розпочато . 
.. Кшітальиий ремонт М'JП<их покрівель 16 жfб на суму 1000,0 тис. 
грн .. за адресами: Незалежноcri,7 (п. 1,2) 8б (п. 4,5,6) , 12 (п.2,3), 15а 
(п.1,3,4), 15 (п.5,6), 21 ( п. 1,2,4), 6 (п.3), Черняховського,15 ( п.1,2,3), 15а 
(п.3,4),19а (п.2,3), 236 (п.3,4,5), Гагаріна, 19 (п.1,2,3), Короленка, 68 
( п.1.2,3), 70б ( п.1.2.3), Лагунової 4а ( п.1), Горького, 5 (п.3,4) Сплачено 
аванс на суму 87,6 тис. грн .. На 6 житлових будинках ведуться роботи . 
.. Кшітальиий ремонт інженерних внутрimньобудивкових мереж 
11 будинків на суму 1 500, О тис. грн. ( система гарячого 
водопостачання - Незалежності 10, 3, 2, 4-а, Кірова, 36, Олімпійська, 1а, 
3,9), ( система холодного водопостачання - Кірова, 36), 
( водовідведення - Незалежності, 3), 
(димовидалення - Незалежності, 5). СIDIачено 750,0 тис. грн .. 
-Под8ір'я 
На виконання заходів передбачено 1 500, О тис. грн .. 
.. Капітальний ремонт 8 ДИТЯЧИХ та спортивних майданчиків на 
суму 500,0 тис. грн. (Гагаріна, 9,6,10а-12а, Короленка, 67, Незалежності, 
10-10б,15-15а) Укладено договори по 4 майданчикам, сплачено аванси 
на суму 118,6 тис. грн.. На дитячому майданчику Красовського, 10-12 
роботи завершено . 
.. Капітальний ремонт міжбудивкових ПРОіЗДЇВ і тротуарів на суму 
1000, О тис. грн .. Рішенням виконавчого комітету затверджено 16 
проїздів, але у зв' язку із значним збільшенням Bapтocri дорожніх робіт 
буде неможливо виконання робіт в повному обсязі без збільшення 
ліміту асигнувань. Фактичне виконання 113,6 тис. грн .. (Короленка,65) 
- Утримання об'єкті8 благоустрою 
На виконання заходів по забезпеченню технічного та естетичного 

craнy об' єктів благоуcrpою заплановано на поточний рік 6500,0 тис. 
грн., на січень -квітень план 3126,0 тис. грн .. Фактичне виконання 
1992,8 тис. грн. ( 30,6 %, від річного плану) 
*утримавня дорir, план на рік-955,0 тис. грн., план на 4 місяці-610,0 
тис. грн .. , факт виконання-380,3 тис. грн. Роботи виконуються в 
зимовий період, площа обcлyrовування доріг 460 тис. м2 . 
.. ручне прибиравня, ШІан на рік-1440,0 тис. грн., план на 4 місяці-
550,0 тис. грн., факт виконання -486,8 тис. грн., площа прибирання-
543,0 тис. м2 
.. механізоване прибиравня міста, план на рік -770,0 тис. грн., план 
на 4 місяці-500,0 тис. грн., факт виконання-486,8 тис. грн., довжина 
вулиць на яких виконано прибирання rpунтових наносів під бортом-



30 КМ, (Київська, Незалежності, Гагаріна, Кірова, Короленко, 
Черняхівського, Дімітрова, Кутузова-шляхопроводи, Грушевського, 
транспортна розв'язка -Дімітрова-Гагаріна-Кірова). 
• утримання кладовищ план на рік-215,0 тис. грн., план на 4 
місяцї-80,0 тис. грн., факт виконання-39,3 тис. грн., площа 2-х 
кладовищ -34,32 га. 
• санітарна ОЧИСТІ<а та вивіз ШВ план на рік -360,0 тис. грн., план на 
4 місяці-140,0 тис. грн., факт виконання-86,0 тис. грн., обсяг 
вивезених відходів -3,600 м3. 
• обcлyrовування мереж зовнішнього освітлеННJI план на рік-
1200,0 тис. грн., ШІан на 4 місяці-550,0 тис. грн., факт виконання-
337,6 тис. грн., кількість обслуговуючих світлоточок-3854 шг. 
• електроенергіи ШІан на рік-220,0 тис. грн., план на 4 місяці-90,0 
тис. грн., факт виконання -71,1 тис. грн. 
·перекачування води план на рік -30,0 тис. грн., ШІан на 4 місяці-
14,0 тис. грн., факт виконання -о тис. грн. -
·послуги по прийому промзливових стоків ШІан на рік-15,0 тис. 

грн., ШІан на 4 місяці - 6,5 тис. грн., факт виконання -1,3 тис. грн., 
обсяг перекачаної води 6,3 тис. м2. 
·відлов броДJIЧИX тварин ШІан на рік -160,0 тис. грн., ШІан на 4 
місяці-52,5 тис. грн., факт виконання-28,6 тис. грн., кількість 

відловленних тварин 160 шг. 
·поховaвнJI безрідних, доставка до МОРІу ШІан на рік-170,0 тис. грн., 
план на 4 місяці-58,0 тис. грн., факт виконання-49,3 тис. грн., 

кількість випадків 118 од . 
• CВJIТl(OBe оформлеВВJI міста план на рік - 220,0 тис. грн., план на 4 
місяці -170,0 тис. грн., факт виконання -74,8 тис. грн., кількість 
вулиць на яких виконуються заходи по прикрamашпо -10 . 
• пїдтоплеННJI план на рік-85,0 тис. грн., план на ~ місяці-85,0 тис. 
грн., факт виконання -11,2 тис. грн., обсяг викачаного-О,38 тис. м3 
• обcлyrовування МАФ ІШан на рік-160,0 тис. грн., ШІан на 4 . 
місяці -40,0 тис. грн., факт викон8ШІЯ -о тис. грн., 
• встановлеННJI, кап. ремонт МАФ ІШан на рік-500,0 тис. грн., ІШан 
на 4 місяці -150,0 тис. грн. Встановлено 60 лавок на вулицях міста, 
crшачено аванс на придб8ШІЯ урн. ОІШата актів виконаних робіт в 

травні місяці. 
- Утримання об'єкті8 благоустрою зеленого господарст8а 
на догляд за озеле~~, прибиранням скверів, парків, створенням 
газонів та клумб, видалення аваріЙНИХ дерев заплановано 2300,0 тис. 



грн. на січень - квітень 975,0 тис. грн. Фактично виконано 787,7 тис. 
грн. ( 34,2%) 
.. догJIJIД за озenенеlПlЯМ та декоративними насаджеВВJIМИ, ІШан на 
рік-1200,0 тис. грН., ІШан на 4 місяці-570,О тис. грн., факт 
викон~:-5~0,2 тис. грн., площа озеленення-440 тис м2 в т.ч. покос 
трави,-виДалення аварійних дерев, відновлення газонів. 
*.приБИраВни парків, скверів, місць загального користувaвllSl ІШаН 
на pix~1000,O тис. грн., план на 4 місяці-340,О тис. грн., факт 
виконання -190,6 тис. грН., площа прибирання -430,0 тис. м2. 
* ремонт МАФ план на рік -55,0 тис. грн., ІШан на 4 місяці -55,0 тис. 
грн., до святкування 9 травня проведено частковий ремонт та окраска 
МАФ в парку "Перемоги 11. Оплата по актам ВИКОНаних робіт в травні 

місяці. 
* обcлyrовувавви фонтану, бюветів, ІШан на рік -45,0 тис. грн., ІШан 
на 4 місяці -10,0 тис. грн., кількість обслуговуючих фонтанів - 4 ПІТ, 
оплата по актам виконаних робіт в травні місяці. 

- Організація робіт по безnеці дорожнього руху 
3ВШІановано 1 000,0 тис. грн. На січень -квітень ІШан 338,0 тис. ГРН .. 
Фактично виконано 117,2 тис. грн. 
* обcлyrовуваввя світлофорних об'єктів ІШан 250,0 тис. ГРН .. 
Фактичне виконання 83,5 тис. грн. 
* розробка схем оргаві3ації дорожнього руху план 60,0 тис. ГРН .. 
Фактичне виконання 33,7 тис. грн .. 
* вставовлев:вя "лежачих поліцейських'~ план 140, О тис. грН .. 
Рішенням виконкому затверджено 3 місця: встановлення вул .. 
Короленка (рИНОК СБС) вул .. Чкалова (маг. Фора), вул .. Кірова 
(розвилка) . Встановлено один пристрій вул .. Короленка (ринок cвq 
* HaвeceввsI дорожньої розмітки ШІан 150,0 тис. грн.. Виконано 
роботи по вулицях Незалежності, Гагаріна, Кірова, ІП1ІЯХопровід 
Кутузова, Черняховського. Сплата по актам виконаних робіт в травні 

місяці. роботи подовжуються. 
* встановлеВНJI дорожніх знаків на суму 50,0 тис. грн .. ВИКОНання 
робіт по ПРШІИсам ДАі в п-ш кварталі. 
* вставовлев:вя огороджевия на небезпечних дimпп<ax дорп на 
суму 200,0 тис. грн.. огородження буде встановлено по вул .. 
Красовського, на даний час проводиться погодження дoгo~iPHOЇ ціни 

та умов договору. 

* утримаввя та облaшryвавия зупинок транспортних засобів 
план 80, О тис. грн. Відремонтовано та пофарбовано 23 зупинки. 

Сплата по актам ВИКОНаних робіт в травні місяці. 



* утримаВJUI колесовїдбійників та оrороджень IПJUIXопроводів 

план 70.0 тис. грн .. Пофарбовано елеменги першого шляхопроводу, 
оплата по актам виконаних робіт в травні місяці. 

- Ремонn'l. дорожнього nокрuтn1Л 8УЛf.IЦЬ міста - заплановано 
3388,0 тис. грН.. Фактично виконано 635.4 тис. грн. ( 18.7%) 
* капітальний ремонт дорожньоrо покритrя план 1988,0 тис. грН .. 
Рішенням виконавчого комітету затверджено капітальний ремонт 

вулиць - ДіЛЯНКИ вул. Черняховського, міжбудинковий проїзд МІ<Ц 
"Прометей", ділянка вул. Гоголя від Кірова до Осипова, pir провулку 
Старотроїцький з вул. Андрєєва, провулок Вокзальний, Белінськоro, 

ділянка провулку між вул. К.Маркса та вул. Павлова, тротуар по вул. 

Вокзальна ха ділянка тротуару по вул .. Красовського. Виконано 

роботи по ;rpoтyapy вул. Вокзальна та ділянка вул. Черняховського на 
суму 635,4 тис. грн. 
* потоЧНИЙ, JlМI<овий ремонт дорir заплановано 900,0 тис. грн. 
Розпочато роботи по вул. Черняхівського, farapiнa, Кірова. Сплата по 

актам виконаних робіт в травні місяці . 

Начальник управління В.О. Морозова 
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Проrрами rалузї "Житлово-комунальне rосподарство" на 2008 рік 
місто Бровари 

Пnан на 2008 рlк Факr 2008 рІк станом на 01.05.08 

N!! 31п Міська програма 
ОдиницІ в тому числІ: в тому числІ: 

вимІру РаЗ0М 3аranьний Спецlanьний РаЗ0М Заranьний Спецlanьний 

фонд шана фонд шонд 

3 4 & & 7 8 9 

Міська програма 

утримання та розвитку 

обо"єктів житлово- 23484,1 11300,0 12184,1 3768,6 2897,70 870,90 

комунального 

господарства 

І Розділ Реконструкція 

житлового-фонду 

Мета: забезпечеННllрівНIІ надійності та безпечно; еltсплуатацЛ· житлового фонду 

06С11г фlнансуванНR по 1 розiJlnу тис.грн. 2000,0 2000,0 
О 

1.1 
06С11г фlнансуванНR по nliJрозiJlnу 

тис.грн. 100,0 100,0 
1 - моiJернlзацiR та замlна лІфтІв 

О 

1.1.1 
nоlt83НUllзатрат (иlаншt 

І ресурсІв) 

1.1.1.1 ааlмьна «lnьtdr:ть лlфт1е оа. 328 328 
1.1.1.2 tdnыffr:mь лlфm1e пiдnRlаюmь моаарнЬаціТ 

1! 
абоаамінl 15 

1.1.2 nоlt8зниlІ nроаУІІІІІУ 
1.1.2.1 мано.а tdnыffr:mь ааміни лlфm1е, оа. оа 3 О 

1.1.3 
nоlt8зниllnроаумmuвностl 
(ефемmuвностl) 

1.1.3.1. .артість ааміни 1 ліфта грн. 300 О 

1.1.4 
nОIl8ЗНUIІ результатuвнастl 

І (ВltOстl) 
1.1.4.1 ВlдсатОllвиl«JНIJННВ вІд nатрв6и 20" 

І 



--
1.2 

06t:1re ФІН"НСУВІІННІІ па nliJрозiJlnу &00 &00.00 . 2· реlfDнстуицlR a~/8 О 

1.2.1 
nOllll3HUK 3l1тр"т (о/аних 
"есурс/8) 

1.2.1.1 
3&'ВnЬH& кInькfcmь жumn08u1t 6удинкі& н& од. 

12 
р&консmрукцію 12 

1.2.2 nOllll3HUK n"оаукту 

1.2.2.1 
tdnькlcmь житло.их 6удuниil Н& оа. 

1 
р&консmруицію О 

1.2.3 
ПОll8зник nроаукти8ностl 
(ефекти8ностlj 

1.2.3.1 .арmlcmЬ 1 M.n. грн. 430 О 

1.2.4 
ПОlf8зник результllти8ностl 

І (.lfDстl) 

1.2.4.1 Вlасоток 8иlfDНІІННІІ 8/а nотре6и 8.3% 

06t:1re ФІН"НСУВІІННІІ па nliJрозiJlnу 
3 • pelfDHcmYIfЦI. 

1.3 8~рlwньо6увиНlfD8их тис.грн. &DO.O 500.0 
IН1ІІ8нерних .. ep81ll. 60іілерних. 
проектнІ ро60ти О 

1.3.1 ПОlf8зник 3l1тр"т (о/аних 
1,,_сурс/8) 

1.3.1.1 3&'ВnЬН& Idnыdr:ьь жиmnо.UJt 6удинIfiI 
оа. 

294 294 
tdnыfir:mь житлOlUJt 6удuниil Н& 

18 
реконструкцію систем onвnення 

1.3.2 ПОlf8зник nрааукту 

nл&но.& кInьиlcmь жиmnOlих 6удинIfiI н& 
оа. 

1.3.2.1 
реконструкціюсистем onвnення 2 

18 
1.3.2.2 tdnыdr:mь nроектil шm. ~ 

1.3.3 
nOllll3HUK nроауктиеностl 
(ефекти8ностl) 

1.3.3.1 .артість peкoнcтpylfЦil11 06·скту тuc. грн. 250 О 

1.3.4 ПОlf8зник результ"ти8ностl 
(.lfDcml) 



1.3.4.1 ВlасотОIt BultOHaHНR в/а nотре6и 11,1% 

2 Розділ Капітальний 
І ремонт житлово фонду 

Мета: за6езпечення рІвня надІйностІ та 6езпечної експлуатац;;· житлового фонду 

06С11г фlнансуванНR па 2 розiJlnу тис.грн. 5500,0 2000,0 3500,0 

06С11г фlнансуванНR па nliJрозiJlnу 
2.1 1 - еlfCnерне 06стеженНR та тис.грн. 2000,00 

IfiInlтanьний ремонт nlфтlв 
(аванс) 

2.1.1 
nОlfilзниlt затрат (аlаних 

І DecVDc/BJ 
2.1.1.1 загальна кілыdтьь ліфті. од. 32В 328 
2.1.2 nОlf8зниlt nDoiJyкmy 

2.1.2.1 
необхідна Idлькlсть ліфті •• If8n. од 

69 
ремонт. 69 

2.1.2.2. кілыdтьь nіфті •• кап. ремонт. од 25 О 

2.1.3 
nОlf8зниlt nроаУlUJlи.ностl 
(еrbеюnивностlJ 

2.1.3.1. .артість кап. ремонту 1 ліфта 
тис. грН. 

80 
О 

2.1.4 nОlf8зниlt результативностІ 
(RltOcmlJ 

2.1.4.1 ВlасотОIt Bи"OHaHНR в/а потреби 36,2% 

06С11г фlнансуванНR па nliJрозiJlnу тис. грН. 

2.2 2 -lf8nlтanьний ремонт 1000,0 1000,0 
шатрових аах/в (аванс) 

2.2.1 nОlf8зниlt затрат (аlаних 
DecVDc/BJ 
загальна кlnькlcть житло.их од. 

2.2.1.1 будинкі. на "ап. ремонт шатро.их 190 
дахі. 190 

2.2.1.2. Idлькlсть житло.их будинкі. на "ап. од 

ремонт шатро.их дахі. 95 

2.2.2 nОlfilзниlt nроiJyюnу 



2.2.2.1 
nлано_а Idлыdтьb житло_их 6удинld_ од. 

7 
на пп. ремонт О 

2.2.3 
Попзни" nроау"ти8ностl 

І (ефеlmlU8ностl) 
2.2.3.1 _артlсть 1 М."_. грн. 250,0 О 

2.2.4 
Попзни" рауnьтати8ностl 

І (RllOcml) 

2.2.4.1 8lасото" 8UIlOHaHНII 8/а nотребu 7,4% 

ОБCll2 фlнансуваННR па nlара:ааlnу 

2.3 3 - пnlтвnьнuй ремонт IfI'RIfUJ( тис.грн. 1000,0 1000,0 
nоltp/8enь (аванс) 

2.3.1 
ПОllВзни" затрат (8хlаних 
Iресурс/8) 

2.3.1.1 
загanьна Idлы/тьb житло_их од. 

104 
6удинld_ 104 

2.3.1.2 загаnьна площа nокрl_ель тис.м.2 122,94 122,3 
площа nокрl_enь яп nотре6ув пп. тис.м.2 

24,59 
ремонту 

2.3.2 ПОllВзни" npoaylUJlY 

2.3.2.1 
nлано_а Idлыdтьb житло_их 6удинкі_ од. 

16 
на пп. ремонт 16 

1.3.2.2 nлано_а площа nокрlелl_ ремонт 
тис.м.2 

12,68 

2.3.3 ПОllВзни" nроаУImIи8ностl 
І (ефе"тU8ностlj 

2.3.3.1 _артlсть пп. ремонту 1 м.2 грн. 90,0 О 

2.3А 
ПОllВзни" рауnьтати8ності 

І (RllOcmlj 

2.3.4.1 8lасото" 8UIlOHaHHR 8/а nотребu 51,6% 

ОБCll2 фІнансуванНІІ па nlарозаlnу 

2.4 3 -lІВnlтanьнuй ремонт 
тиСо2РН. 1500,0 1500,0 8нутрlшньобydUНIlO8UХ 

IНJIt8HepHиX "eput 
(аванс) 

2.4.1 ПОllВзни" затрат (а/аних 
!ресурс/8) 



2.4.1.1 заranьна ПРОПlJICНість Інженерних км 411.30 
мереж на капітальний ремонт 411,30 
ПРОПlJlCНість інженерних мереж на км 

. 203.& 
капітальний ремонт 

2.4.2 ПОIl8ЗНUIl проiJyюnу 

2.4.2.1 протяжність мереж на кап. ремонт 
км 

1.10 
О 

2.4.3 
ПОIl8ЗНUIl продУllти8ностl 

І (ефеЮnU8ност/J 

2.4.3.1 вартість ремон1У 1 км 
тис. грН. 

1.36 
О 

2А.4 
ПОIl8ЗНUIl результатU8ностl 
(1IIlOcmlj 

BliJcomoll8ullOHaHH. 8/д потре6и 0.&" 

3 Роздіn Бnаrоустрій 
"Подвір"я" 

Мета: Пlд8uщення р/8НЯ 6лагоустроюnрu6удUНКО8UХ mepumOJJlu жuтЛО8UХ 6удинк/8 

06СІІ2 ФІнаНСУ8анНIf по 3 розiJlnу тиС.2РН. 1500.0 1500.0 
163.5 163.5 

06СІІ2 ФІнаНСУ8анНIf по пliJрозiJlnу 
3.1 1 - I18пlтanьниі ремонт дит • .,их тис.грн. 500.0 500.СІ 

та спорти8них ",аЙдан.,иItl8 
49.9 49.9 

3.1.1 ПОIl8ЗНUIl затрат (а/дних 
IIJecvIJc/8j 
• _8IfЬН& tdnbtdcmb дитячuх т& OiJ • 

3.1.1.1 cnортueншt м&йд&Н'Іикlе ( 8СЬСМО ПО ~ 
Mlcmyj 222 
KInwdt:mIa ди"",'Ішt т& cnортueни. 

ад. 

13Е 136 М8йд8Н'ІикІ •• КOMyнвnьнlO lЛ&сності 

KInb1dr:mIa дUmRЧU1t т& r:nopmUSHU1t OiJ 
74 М8йд8Н'ІикІ. nomре6ую'lU1t 38Міни 74 

3.1.2 ПОIl8ЗНUIl продУllту 

пneHO.8 кlnькlt:ть квniтвnьнa.o ремонту 
од 

3.1.2.1 8 ди"",'Іиз тІ cnopmueнШt МII1дIН'Іикlе 
1 



3.1.3 
nоltllзниlt npоВУltти8ностl 

І (ефекmи8ностl} 

3.1.3.1. .вртlcть пп. ремонту 1 мааааНЧUd 
mur:. грн. 

&3 49,9 

3.1.4 
nоltllзнult результатU8ностl 
f!rкocml} 

3.1.4.1 ВIВсотОll 8UllOHaHНII 8/" nотре6и 13,5% 1,35% 
06С118 фlнансуеанНІІ по nliJразiJlлу 
2 - ItlInlтальнuй ре"онт 

3.2 8нутрlшньо lf8артальних тис.арн. 1ODD,СІ 1000,0 
мІж6yiJUНКО8UХ nроrзiJ/8 та 
тротуар/8 113,6 113,6 

3.2.1 
nоltllЗНUІІ затрат (8кlВних 
ресурс/8) 

3.2.1.1 ааaanьна nnDЩа nр0J3а18 та тpomyaр18 
mur:. М. 2 

117,611 117,6 
плаща ІІКІІ namребус КІІnlтanьнага тис.М.2 

84,&7 84,&7 
ремонту 

3.2.2 nОIf8ЗНUІІ npoiJYllmy 

а2.2.1 nnаноаа nnаща КІІnlmanьнага ремонту 
mur:. М. 2 

31&35,ОCl 0,568 

3.2.3 
nОIf8ЗНUllnро~тU8ностl 

І (ефеllти8ностl} 
3.2.3.1 •• pmIr:mb 1 М.2 грн. 150,00 200,0 

3.2.4 
nоltllЗНUІІ результатU8ностl 

І (.костl) 

3.2.4.1 ВIВсотОll 8иконанн" 8/В nотре6и 11,1% 
0,67% 

06С112 фlнансуеанНІІ по n'''роз''lnу 
3.3 З - азел.ненНІІ, IfiInlтальнuй mut:.гpH. а,сю О,оа 

ремонт 020РОВженНІІ 

3.3.1 nОIfilЗНUІІ затрат (а/"ник 
Iресурс/8) 

3.3.1.1 м.nаа. 

3.3.2 nОlfilзниlt nроВу"",у 

3.3.2.1 на КІІn ремонт агарaжl М. nаа. 100Jl 
1.3.2.2 плаща 03менеННІІ М." •• О,5С1 



- -

1.3.3 
nO_~Hиlt проаУІІ"'и8ностl 

І (ефеltmU8ностО 
1.3.3.1 вартість 1 м. ПО .. оаopoжl грн. 

1.3.4 
nOIfil~Hиlt результатU8ностl 
(.lІОстl) 

1.3.4.1 

06С112 фlнансуеанНІІ по 3 po~ainy тис.2РН. 15DO,O 1500,0 

4 Розділ Утримання 
об"ситіе благоуст"ою 

Мета: Піавищення рівня 6лагоyr:троюпри6.,аиНlfових територій житлових 6уаиНIlів 

06С112 фlнансуеанНІІ по 4 розiJinу тис.2РН. &,500 &,500 1992,8 1992,8 

1 06С112 фlнансуеанНІІ по пliJрозiJinу 
тис.грн. 155,0 l55,а 

4.1 - утриlllанн. iJopl2 380,3 380,3 

1.1 
nОlfilзниlt затрат (а/аних 
ресурс/8) 

1.1.1 3а.8Льна nnОЩ8 вупиць тис.м2 5&О,оа 

1.2 nОlfilзниlt проаУІІ"'У 

1.2.1 nnОЩ8 утримання вулиць тис. м2 4&11 4&а 

1.3 nOlfil3HUltnPOiJYltmU8HOCml 
і (ефеltmU8ностl) 

1.3.1. вартість утримання 1п.м. вупиць 'РН 2,17 0,82 

1.4 
nОlfilзниlt результатU8ностl 

І (.lІОстl) 
1.4.1 Витрати на оаНО20 lІІеш_нЦІІ rpH. 10,83 4,12 

2 06С112 фlнансуеанНІІ по пliJрозiJinу 
тис. rpH. 1440,0 1440,11 4.2 - ручне при6ираННllllllста 

486,8 486,8 
2.1 nо_зниlt затрат (а/аних 

ресурс/8) 

2.1.1 
2.2 nо_зниlt проiJуиту 

2.2.1 площа прибирання тис. м2 10аа 543 



2.3 
nOllil::lHUIl npoiJyItIIIUBHOCml І 

І (ефеllтuвностD 
2.3.1 8аDтість прибирання 1 м2 rpH. 1,44 0,89 

2.4 
nOll8::1HUIl ре::lуnьтатuвностl 

І (ВllOстб 
2.4.1 BumJJamu на оаново ",eWIl8HЦR rpH. 16,25 5,27 

06r:вB фlнансуванНR по nliJpO::liJiny 
3 4.3 • ",еханl::Іоване npи6иpaHНR тис.rpн. 770,~ 770,0 

"'Іста 426,5 426,5 

3.1 
nOll8::1HUIl ::Іатрат (а/аних 
IJJecypc/8J 

3.1.1 
3.2 nOll8::1HUIl nJJoiJYllmy 

3.2.1 да_ина 8улиць !СМ 76,оа 30 

3.3 
nOll8::1HUIl проаУllтивностl 

І (ефентuвностlJ 
3.3.1 8артість прибирання 1 им ТИС. rpH. 10,1 14,2 

3.4 
nOll8::1HUIl рауnьтативностl 
(ВllOстlJ 

3.4.1 BumJJamu на оаново ",eWIl8HЦR rpH. 1,66 4,62 

4 
06r:вB фlнансуванНR по nliJpO::liJlny 

тис. rpH. 215,а 215,0 4.4· yтpиMaHНR юrаiJовuщ 
39,3 39,3 

4.1 
nOllil::lHUH ::Іатрат (а/аншt 

І "еСИJс/в) 
4.1.1 
4.2 nOll8::1HUH проаУIflllУ 

4.2.1 площа 2-х lUIадовищ ra 34,32 34,32 

4.3 nOllil::lHUHnpoiJYIfIIIUBHocml 
І (ефентuвностlJ 

4.3.1 8артість 1 ва тис. rpH. 7,оа 1,14 

4.4 nOll8::1HUH рауnьтативностl 
(ВllOстl) 

4.4.1 соцlanьне::lначенНR 

5 06r:вB фlнансуванНR по nliJpO::liJlny 
тис. rpH. 3&O,~ 3&О,а 4.5· вивl::І тв та plaнux стон/в 

86,0 86,0 



І 
5.1 

nOlfllaHUIt аатрат (ехlаних 
Іресурс/е) 

5.1.1 
5.2 nOlfllaHUIt npoiJyltmy 

5.2.1 обсяги 8и80ЗУ мЗ 10000,00 3600,0 3600,0 

5.3 
nOlfllaHUIt npoiJyltmu8Hocml 

І (ефеItmU8ностl) 
5.3.1 8артlсть 1 мЗ rpH. 3&,00 23,9 17,3 

5.4 
nоlt8аниlt результатU8ностl 

(RlfDcmlJ, 

5.4.1 
061:1І2 8и8еаеНО20 тnв на 1 

мЗ 0,11 
меШIfIIНЦIl 0,04 

5.4.2 Витрати на оаН020 меШIІіІНЦIl rpH. 3,1& 0,96 

6 
061:1І2 фlнансуванюr по nlаРD3аlnу 

тис. rpH. 1200,0 1200,0 
4.8 - 06cnуг08уванюr мереж 3/0 337,6 337,6 

6.1 
nоlt8аниlt аатрат (ехlаних 
ресурсl8) 

6.1.1 
6.2 nоlt8зниltnроаyмnу 

6.2.1 Idлыdтьь сеlmnоточок од. 3100 3854 

6.3 nоlt8зниlt nроауltти8ностl 
(ефеlUllU8ностl) 

6.3.1 8артість обеп. 1 С81тлоточки rpH. 307,& 87,6 

6.4 nОllilзниlt результатU8ностl 
І (RIfDCml) 

6.4.1 Витрати на оаН020 меШlt8нЦIl rpH. 10,83 3,65 

7 061:1І2 фlнансув"нюr по nlаРD3аlnу 
тис. rpH. 22D,O 220,0 4.7 - eneltlJl"oeHep211r 71,1 71,1 

7.1 nоlt8зниlt аатрат (ехlаних 
ресурс/8) . 

7.1.1 
7.2 nоlt8аниlt nроауltту 

7.2.1 кількість КВт 300,00 

7.3 nOlfll3HultnpoiJyltlJlu8Hocml 
І (ефеltlJlU8ностl) 

7.3.1 8артість 1 КВт rpH. 0,73 0.25 



в 
06СІІ2 Фlнанср_нНR по nliJрозiJlnу 

тис. rpH. 30,0 за,О 
4.8 - nере.lfранНR 80і} О О 

8.1 
ПО.ЗНUN затрат (UiiJHux 
IІІеСYIJсі8) 

В.1.1 

В.2 ПО.ЗНUN nроiJуюnv 

В.2.1 обr:яги переочки води мЗ 1S0D.CI 

В.3 
ПО.ЗНUN nроiJУЮnU8ності 

І (вIbeнmи8Hocтi) 
В.3.1 вартість 1 мЗ rpH. 20,00 

06СІІги Фін_нсранНR по 
9 nіiJрозiJinу 4.9 - nослугu по тис. ntр. 15,0 1S,D 

nІІиіІому nІІом:urи808их стои/8 1,3 1,3 

9.1 
ПОIf8ЗНUN затр_т (U/iJHUX 
IJJeCVDc/8J 

9.1.1 
9.2 ПОIf8ЗНUN nроiJуюnу 

9.2.1 0БСІІги переочки вади тис. мЗ 75a.a~ 9,1 

9.3 
ПОIf8ЗНUN nроiJYЮnU8ностl 

І (есЬекти8ностб 
9.3.1 вартІсть 1 тис. мЗ тис.rpн. O,2~ 0,143 

06СІІги ФIН_НСр_нНR по 
10 nliJpозiJinу 4.10 - 8/iJп08 тис. rpH. 1&а,а 1&а,С 

683iJO&nRiJHuxm8_PUH 28,6 28,6 

10.1 
По.знuк затр_т (U/iJHUJt 
IІІеСVIJс/8) 

10.1.1 
10.2 ПО.ЗНUN npoiJJfltmy 

10.2.1 idnbldcmb тварин wт. 1000,00 160 

10.3 
По.знuк npoiJYKmU8HOCml 

І (eIbeнmи8Hocтl) 
10.3.1 вартІсть вlдnову 1 тварини тис. rpH. 

06СІІги ФIН_НСУ8_ННR по 
0,1& 0,178 0,178 

11 nliJрозiJinу 4.11 - noxo8aHНR тис. rpH. 170,0 
683JJ/iJHUJt, iJocm_8. iJo моргу 49,3 49,3 

11.1 ПОIf8ЗНUN з_трат (UiiJHUX 
IІІеСYIJсі8) 



11.1.1 
11.2 ПОIt8ЗНU« nроду"",у 

11.2.1 иinькість вunадиів од. 3DO.OO 118 

11.3 
ПОIt8ЗНU« nроду"",ивностl 
(вфвllтuвностl) 

11.3.1 вартість 1 виnадву тис. rpи. 0.&& 0.42 
06С112и фlнансуванНІІ по 

12 пІдрозділу 4.12 - саткове тис. rpи. 220.0 
оформnенНІІ мІста 74.8 74.8 

12.1 
ПОIt8ЗНU« затрат (ехlдних 
ресурс/е) 

12.1.1 
12.2 ПОIt8ЗНU« nроду"",у 

12.2.1 иlлькlсть вулuць та площ ОД. 10 10 

12.3 
ПОIt8ЗНUIl nроду"",иеностl 

(ефе""'U8ностlJ 

12.3.1 вартість oдиHицl ТИС. 'р". 22.~ 7,48 
ПОIt8ЗНU« результатU8ностl 

І (якостіJ 

Витрати на одного меШIfiIНЦR rpи. 2.38 0,81 

13 
06С11ги фІнансування по 

тис. rpи. В5,О В5.0 
nlдроздlлv 4.13 - nlдтоnnенНІІ 11,2 11,2 

13.1 ПОIt8ЗНU« затрат (ехlдних 
IреСУРС;8) 

13.1.1 обсяг еlдlfllчування води тисм3 4,25 0,49 
13.1.2 ПОIfilЗНU« npoiJVlllllY 
13.1.3 вартlстЬ1 м3 rpи. 20,00 22,7 

13.1.4 ПОIfilЗНU« nродУllти8ностl 
І (ефеllтU8ностIJ 

13.1.5 Витрати на одного MeWIt8HЦR rpи. 2.38 0.81 
06С11ги фІнансування по 

14 пІдрозділу 4.14 - о6слугО8ування тис.rpи. 1&0,0 
МА. О 

14.1 ПОIt8ЗНU« затрат (ех/дних 
ресурсі8) 

14.1.1 
14.2 ПОIt8ЗНU« nродУllту 



14.2.1 idnыd:mьь МАФ ад. 1000.0 І 

14.3 
nоltВзник nродукти8ностl 

І (е.екти8ностl) 
14.3.1 варт/сть утримання один. тис. rpH. 0.16 

06СІІаи фlнансуеанНR по 

15 nlдроздlnу 4.15 - 8cтaHoвneHНR тис. rpH. 
НО8их МА., nn.ремонт О О О 

15.1 
Попзник затрат (а/дних 

І DecVJJc/8J 
15.1.1 
15.2 nоltВзник npoBYllnlY 

15.2.1 Idnыdтьь одиниць шт. 0.0 

15.3 
Попзник nроду","и8ностl 
rerbeKmU8Hocmll 

15.3.1 вартІсть одиниці тис. rpH. 0.00 

16 Капanьний ремонт, аамlна МАФ та 
тис. rpH. 5DO.O 500,~ 

О О Інших 06"сктів 6лаroустроlO 

16.1 
nоltВзник затрат (а/дних 

IDecVJJc/8J 

16.1.1 nОDзник nроду"",у 

16.1.2 idnыdтьь одиниць шт. 1000,0 

16.2 
nОDзник nроду"",и8ностl 
(ефекти8ностl) 

16.2.1 вартість одиниці тис. rpH. O,5D 

5 Роздіn Утримання 
об'єктів бnаrоустроlO 
зеnеноrо rocnoAapcTBa 

Мета: OXOIJOHa, з6еIJежеННR та вlдНО8леННR зелених насаджень, ПОlflJащеННR на8lfonишнього сеlJедО8uща, 
06СІІа ф/нанr:yeанНR по 5 роздlnу тис.грн. 2300.00 2300,00 

787,7 787,7 
06СІІг фlнансуеанНR по nlдроздlnу 

1 5.1 - B02lllfB за озмеНЮ8. та тис. арн. 1200 1200 
дeнap.Hacaa..HНRMи 

530,2 530.2 



1.1 
nOllll:lHUIt :lатрат (U/tJHUX 
l"еСИJс/е) 

1.1.1 
1.2 nOllll:lHUIt n"оtJyюnу 

1.2.1 МОЩ8 шеленення тuc. м2 440 440 

1.3 
nОllll:lНUltnроtJyюnuеностl 
(erbeltmueHocmD 

1.3.1 8вртir:mь 1 112 арн. 2,73 1,20 

1.4 
nOllll:lHUIt рпуnьтати8ностl 
!{RltOcmD 

1.4.1 Витрати Н8 oiJНОIО 118WIt8HЦIf 13.0 5,74 

06сяг фlнансуванНIf по nltJрозtJlnу 
2 5.2 - npи6иpaHНIf nарк/8, с.ерI8, тис. грн. 1000 1000 

мІсць :lаaanьного ItOpUcmY8aHНIf 
190,6 190,6 

2.1 nOllll:lHUIt :lатрат (U/tJHUX 
І "ecWJcl8J 

2.1.1 
2.2 nOllll:lHUIt npotJVlUrlv 

2.2.1 плаща naptd8, Clf8ep/8 тис. м2 430,00 430 

2.з 
nOllll:lHUIt npotJYlUJlu8HOCml 

І (ефеlUJlU8ностD 
2.3.1 88ртють 1 112 грн. 2,:G 0,44 
2.4 

nOllll:lHUIt рпуnьтати8ностl 
!(RltOcmlJ 

2.4.1 Витрати Н8 аднааа мешlt8НЦIf 10,~ 2,06 
3 06сяг фlнанr:уванНIf по nltJрозtJlnу тис.грн. 

55,00 55,00 5.3 -ремонт МА. 

3.1 nОllll:lник :lатрат (U/tJHUX 
l"еСИJс/8) 

3.1.1 
3.2 nOllll:lHUIt n"otJJfIUJIY 

3.2.1 Ifinыdt:mь МАФ ад. 125D,O~ 

3.3 nOllll:lHUIt nродУImIи8ностl 
(е"'еlmlи8ностб 

3.3.1 8вртir:mь Р8монту 1 ад. тuc. арн. 0,30 

3.4 nOllll:lHUIt рпуnьт8ти8ностl 
!{RItOr:mD 



3.4.1 

о_а фlнанr:уеанНR no nliJpo:J8lny тиt:. ари. 

4 5.4· 06r:луа08уеаННR фонтану, 45.0СІ 45.аCl 

6Іо8етl8 

4.1 
nOIl8:JHUIt :Jampam (8хl8них 
l"er:VJJr:l8J 

4.1.1 

4.2 nOIl8:JHUIt nр08У11ту 
4.2.1 Idnbllk:mla od. 4.00 

nOIl8:JHUIt nр08YЮnU8ноr:тl І 
4.3 (ефеltтU8ноr:mD 

4.3.1 88PII'IIt:tm. утрUМ8ННR 1 od. тис. грн. 11.8 

06СІІа фlНilнr:уеанНR по nlapo:Jalny 
тис. 'рн. 

І 5 
5.5· en8штУВilННR lfllум6, ail:JoHl8 

0.00 

&.1 
nOIl8:JHUIt :Jilmpam (иliJниx 
l"ееИJс/81 

5.1.1 

5.2 nOItll:JHUIt npo8ytt1f1y 
5.2.1 ~8il8Л"Н8 nnoщв ",2 3250.0Cl 

5.3 nOItll:JHUIt npo8yкrrrиeHocтl 
(ефeltтU8ноr:тl) 

5.3.1 8вpmk:ть 1 ",2 тис. грн. 

6 Розділ Орrанізація робіт 
по безпеці дорожньоrо 
руху 

Мета: Створення умов безпечного та беза8арійного дорожнього ~yxy 

06СІІ2 фlнанr:уванНR ПО pO:Jalny 6 тис.арн. 1000.0 

otit:lla фlнансуеанНR no nl8po:Jalny 

НD.D 500.0 172,2 117,~ 

1 6.1 • 06r:nyao8Y8aHНR тис. арн. 250 223.0 27,0 
r:8/mnофорнuх 06"Сltт18 83,5 56.5 27.0 

1.1 nOItll:JHUIt :J"mpam (иl8них 
l"er:YlJr:/8J_ 

1.1.1 
1.2 nOItll:JHUIt npoдy/tm" 

-



1.2.1 Idnыdt:m. ce1mnDфopie аа. 11,00 18 

1.3 
Поlt8ЗНUIt nporJYltmu8HOCml 
. (ефеltlnU8ностl1 

І тиСо грН. 
1.3.1 нpтlcmь 06cnуаоеУВ8ння1 С81тnофору 13,9 4,6 

І 
1.4 

Поlt8ЗНUIt результатU8ностl 
І (ІІllDcml) 

1.4.1 81at:oтоlt працюючuх С81тлофорl8 100% 101Ж 

06CJ12 фІнансуванНІІ по nldpoarJlny 
2 &.2· роаро6". схеми ОР2анlзац" 'ТИс. fPH. &0,00 &0,00 

rJОРОЖНЬО20 руху 33,1 33,~ 

ПОnЗНUIt затрат (вxlrJHUX І 
2.1 

IlIec~cI8) 

2.1.1 
2.2 ПО".ЗНUIt m!оdYЮnjf_ . 

2.2.1 Idлыdcьb 06єиmі& 3 3 од. 

2.3 По".миlt npodYltmU8нocml 
/eJlt&ImIU8Hocmi) 

2.3.1 eapmlcmь 1 схеми тис. JpН. 20,00 11,2 

06t:112 фІнансуванНІІ по пldрозdlnу 
3 8.3· 8cтaHOВneнНR елементl8 тис. fPH. 14D,OO &0,0 80,0 

приМУСО8020 знuІК8ННЯ Ш8urJкостl 
О 

3.1 ПОlf83ниlt затрат (ВХlаних 
!ресурсI8) 

3.1.1 
3.2 ПО".ЗНUIt npodyltmy 

3.2.1 IdлlJldсть приcmро18 од. 3 

3.3 Поlt8знu«проdYЮnU8ностl 
і (f!феIUllU8ностl) 

3.3.1 &apтlcтb 1 прuстрою тиСо ІрИ. 48,7 

3.4 По_ми« результатU8ностl 
. (.костl) 

3.4.1 
06еІІ2 фlнанr:уванНR по п/rJpозdlnу 

4 8.4- нанесення rJoр_ньоТ тис. rpH. 150,0 130,0 20,0 
!poa&flmltU О 



4.1 ПОDЗНUllзатрат (вхlаник 
од. 15,00 

'ресурсlе) 
4.1.1 
4.2 ПОDЗНUІІ nроауlttnу 

4.2.1 юлЬJdсть _улиць од. 15 

4.3 
ПОIfilЗНUIІ nроаУllтиеності 
lефеllтuвностl) 

4.3.1 _артість 1 _улиці тис. rpH. 10,00 

4.4 
ПОDЗНUІІ результ_тивностl 

І (RlIOcml) 
4.4.1 

5 
06а2 фlн_нсуванНIf по nlарозаlnу 

тис. rpH. 50,00 27,0 23,0 8.5- вст_новленНIf aopOJllНiк знаюв 
О 

5.1 ПОD3НUllз_трат (вхlаник 
'ресурсІв) 

5.1.1 
5.2 ПОDЗНUІІ nроаУllту 

5.2.1 юльюсть знаю_ од. 90 

5.3 ПОlfilзниlІ nрааyиmuвностl 

(е"'еlllllивносmn 
5.3.1 _артlсть 1 зн_1ІУ тис. rpH. 0.55 

5.4 
ПоазниlІ рuультативностl 

І (RlIOcml) 
5.4.1 

06а2 фlн_нсуваННR по nlарозаlnу 

6 8.8- встановленНIf новик 
свІтлофорник 06"Сllтlв та 

тис. rpH. 0,00 0,00 

'реllOнстРYllцl. новик 

6.1 ПОDЗНUllзатрат (вхlаник 
'ресурсІв) 

6.1.1 
6.2 ПОIlilЗНUIІ nроаУIІІІІУ 

6.2.1 юльюсть cslmл.а6"єюnl_ од. 1,00 

6.3 ПОllilзниlІ nроаyиmuвностl 
І (ефе"",ивнос",n 

6.3.1 _артlсть 1 сslтлаф. 06"єюnу тис. rpH. 150,00 



06С112 фlн_нсуеаНIІІІ па nliJрозiJlлу 

7 В.7- BcтaHoвneHIIII 020роiJжeНІІІІ тиСо fPH. во.оо 200.0 
н_ не6аn. iJimlHItiIJt аорl2 О 

7.1 
ПОlr8знuкз_трат (flXliJHUX 
ІресурсІв) 

7.1.1 
7.2 ПОlr8зник nроiJуюпу 

7.2.1 довжuна м/п 440.00 

7.3 
ПОlr8зник nродуктивностl 
(ефектuвностl) 

7.3.1 еартlсть 1 М/N тис. fPH. О,Н 

06С112 Фlн_нсуеаНIІІІ па nlдроздlлу 
8 &.8- утримаНIІІІ т_ 06л_wтуе. тис. fPH. 80.0 80,0 

зупuнок трансn. з_с06lв 

8.1 
ПОll8знuкз_трат (flXltJHUX 
,ресурсІв) 

8.1.1 
8.2 ПОlr8зник продукту 

8.2.1 кinfItdcmfI зynUНrж од. 24 

В.3 
ПОlr8зник nроауктивностl 

І (ефеlfmuвностlJ 
В.3.1 88pmir:mfI 06cnyгa8YВ8HНR 1 зynUНКU тис. rpH. 3,3 

06С112 фlнансуе_нНІІ па пІдроздІлу 
70,0 

В.8- WnЯJtоnровоаи(утриманНІІ, 
В. з_мlна та BcтaHoвneHIIII тис. rpH. 70,0 

lfOЛесовlд61Dнuтldв, о_ороiJжeнНІІ 
та опар 310) 

О 

В.1 
ПОlr8зник :lатр_т (flXliJHux 
ІресурсІв) 

В.1.1 

В.2 ПОll8зникnpодукту 

В.2.1 до_ин. шmrкanРО8aiJІ8 км 3.10 

В.3 
ПОlr8зник nродуктивностl 
(е"'ективностl) 

В.3.1 8epmir:mfI yтpиM8HНR 1 КМ ТИСО rpH. 32.2 



7 Розділ Ремонт 
дорожньоrо покриття 

вулиць міста 
Мета: Забезпечення безпечних, безаварійних умов учасників дорожнього руху. 

06С11. фlн_нсуе_нНІІ по розділу 7 тис •• рН. 3380.0 3380.0 635.4 635.4 

1 
06С112 фlн_нсуеаННІІ по nlдроздlnу 

тис.грн. 1988 1988 
7.1 - IfiInlтanьнuй ремонт дорІ. 635.4 635.4 

1.1. 
nОlfilзнuкзатр_т (вхlдних 
ресурсl8) 

1.1.1 
1.2 nОIfilЗНUК продукту 

1.2.1 площа ремонту тис. м2 10,46 4,16 

1.3 
nОIfilЗНUК nродУImIи8ностl 
(ефеImlU8ностl) 

1.3.1. 88рт1cmь Р8монту 1 м2 тис. грн. 0,110 0,15 

1.4 
nОIl8ЗНUК резуnьтатU8ностl 

І (1Іl1Остl) 
1.4.1 

06С11. фlн_нсуеаННIІ по пІдрозділу 

2 7.2 - nоточнuй, IІМІІО8иіі ремонт ТИС. rpH. 900 900 
аорl. О О 

2.1 
nОll8знuкз_тр_т (вхlдних 
ресурсl8) 

2.1.1 
2.2 nОIlilЗНUК nродYllту 

202.1 площа ремонту ТИС.м2 4,500 

2.3 
nОIl8ЗНUК nродУImIи8ностl 
(ефектU8ностl) 

2.3.1 еарт/сть ремонту 1 м2 тис. ПJН. 0,2 

2.4 
nОIlilЗНUК резуnьтатU8ностl 

І (1Іl1Остl) 
2.4.1 



a6t:Ra фlнансуеаНIIR па пliJрrпiJілу 

3 7.3 - npoellmHI ра6ати iJn" 
ТИС. rpH. 500,0 500,0 

RВnlтanЬHoaapeMaHтya8OК 
ШЛllхапра8аiJі8 О О 

3.1 
nаП3НUIr затрат (вх/аних 

IlJесурсі8) 

3.1.1 
3.2 nаП3НUIr ПlJоiJуиту 

3.2.1 довжuна шляхопроводІв км 3,1 

3.3 
nORВ3HиIr проiJYЮnU8настl 

І (erbellmu8HocmD 
3.3.1 8артlсть 1 км ТИС. rpи. 161,29 

3.4 
nаП3НUIr результатU8ностl 
(IIlfOcmD 

3.41 

a6t:Ra фlнансуеаНIIR па піiJрозiJілу 
7.4 - ею:пертне 06стежеНIIR, та 

~ 4 npoellm pelfOHCmpJflfЦI1 піiJземноаа тис. rpH. О 
перехоау па 8УЛ. 
кur8сыliJ(ра38uлп)) 

4.1 nОП3НUIr затрат (а/аних 
lJeCJIIJCi8) 

4.1.1 
4.2 naRВ3HиIr nlJaiJYfl/llY 

4.2.1 Idл&ldсть під:.. переходів од. 1 

4.3 naRВ3HиIr проiJYЮnU8насті 
(erbellmu8HocmlJ 

4.3.1 вартІсть одного тис. rpH. О 

Міська nporpaMa 
соціальноrо захисту 
населення-придбання та 

встановnенняrаЗ0ВИХ 

плит та коnонок 

Мета: забезпечення безаварlАноі ексnnуатацМ ra30Boro обладнання 



06r:11а фlнансуванНR по 1 роааlnу тис.грн. 400,0 Н,О 350,0 72,0 72,0 

1.1 
nоnзниlt затрат (о/аниж 
IреСWlс/8) 

1.1.1 
КInькicть аа08ІІК мит т81f01ЮНfЖ, що од. 

400 
nlдnR,аюmь ,ам/н/ 80 

1.2 nоnзниlt nрааyюnу 

1.2.1 
1.2.2 

1.3 
nаnзниlt nрааувти8настl 

І (ефеюnи8настlJ 
1.3.1. 8артlсть 1 ад. обладнання ,рн. 1DDD,0 0,9 
1.3.2. 

1.4 nаnзниlt рауnьтати8настl 
І (lІкостО 

2 
ПерспектиВНИЙ рмвиток 

івжевеРВID мереж 

896,1 896,1 

Мета: ЗабезпеченНJI HaceneHНJI міста НадаННІ" Ікісн,1Х Ж1lТnОВD-КОI\'УНiU1IоНІІХ пocnуг 

2.1 
Будівництво ВОДОПРОВОДУ по 896,1 896,1 (j 

вуя. Старотроїцїка 

2.2 nаnзниlt затрат (о/аниж 
І ІІеСWlс/в) 

2.2.1 дouruH8 _одоnРОlOау км 2.01 
2.2.2 nаlCilзник nрааvюnу 

2.2.3 nаnзниltnрааyюnи8настl 
І (8tbеюnи8настlj 

2.2.4 nаnзниlt резуnьтативнастl 
І (ІІкостl) 

-т 
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