ПРОТОКОЛ №24/33
спільного засідання постійних комісій з питань роботи житлово-комунального
господарства, приватизації та використання майна територіальної громади та з питань
планування, бюджету, фінансів та децентралізації
зелена зала

15.12.2021
13.00

Всього членів комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації
та використання майна територіальної громади міста – 7 чол.
Присутні: К.Заганяч, А.Маєвська, Ю.Решетнік, В.Коваль, А.Шевчук, О.Яницький.
Відсутній: О.Кізляр.
Всього членів комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації – 6 чол.
Присутні: О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, В.Пекарський, А.Ярова.
Відсутній: Б.Лукашук.
Запрошені: Н.Вітковська – заступник директора департаменту інфраструктури міста –
начальник управління житлової політики і майна, В.Кабальський – в. о. начальника
управління комунальної інфраструктури.
Головують на засіданні: Я.Каюк, Ю.Решетнік – голови постійних комісій.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд звернення заступника директора департаменту інфраструктури міста –
начальника управління житлової політики і майна щодо внесення змін до титульних списків
на 2021 рік.
2. Про розгляд звернення. в.о. начальника управління комунальної інфраструктури щодо
внесення змін до титульних списків на 2021 рік.
3. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

ВИСТУПИЛИ:
Н.Вітковська

Перше питання порядку денного: розгляд звернення начальника
управління житлової політики і майна щодо внесення змін до титульних
списків на 2021 рік.
Надав слово для виступу заступнику директора департаменту
інфраструктури міста – начальник управління житлової політики і майна
Н.Вітковській.

Проінформувала присутніх, що відповідно до рішення сесії міської ради
«Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної
громади на 2021 рік» та в зв’язку із виробничою необхідністю потрібно
внести зміни в титульні списки на 2021 рік за наступними кодами
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
(далі – КПКВК МБ).
1. По КПКВК МБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду» необхідно внести зміни в наступному титульному
списку:

1

1.1. Зменшити призначення в титульному списку на експлуатацію та
технічне обслуговування житлового фонду (титул № 1) на суму
200,317 тис. грн.
Кошти на
Кошти на об’єкт
об’єкт в
Зміни до
в титульному
затвердженому титульного
Назва об’єкту
списку, що має
титульному
списку,
затверджуватися,
списку,
тис. грн
тис. грн
тис. грн
Поточний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

вул. Бандери, 10/2 (2 під’їзд) частковий
ремонт м’якої покрівлі
прс. Миру, 65/4 (заміна окремих
віконних та дверних блоків 1 під’їзд)
вул. Водопровідна, 28/2 (1 під’їзд,
заміна окремих віконних блоків)
прс. Миру, 80/1 (заміна окремих
віконних блоків 1 під’їзд)
вул. Кам'янецька, 67 (1 під’їзд, заміна
окремих віконних блоків)
вул. Будівельників, 20/1 (поточний
ремонт покрівлі)
вул. Кам'янецька, 50 (поточний ремонт
покрівлі)
вул. Подільська, 17/1 (поточний
ремонт покрівлі)
вул. Проскурівська, 2 (поточний
ремонт покрівлі)
вул. Романа Шухевича, 104/1
(поточний ремонт покрівлі)
РАЗОМ зміни

ВИСТУПИЛИ:
Н.Вітковська

43,07943

7,09022

50,16965

100,00

-51,9654

48,0346

80,00

-30,13487

49,86513

50,00

-13,63481

36,36519

133,00

-43,95653

89,04347

80,00

-30,11448

49,88552

50,00

-0,21798

49,78202

50,00

-5,62706

44,37294

50,0029

-0,0029

50,00

50,00

-31,75319

18,24681

686,08233

-200,317

485,76533

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку
складає 1 933,795 тис. грн.
Крім того, в зв’язку з виробничою необхідністю та потребою
внести зміни в результативні показники паспортів бюджетних програм
потрібно внести зміни в титульні списки на 2021 рік за наступними
кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів:
1. По КПКВК МБ 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з
експлуатацією
об’єктів
житлово-комунального
господарства»
необхідно внести зміни в титульному списку на виконання робіт з
капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків (титул № 2).

№
п/п

Назва об’єкту

Кошти на
Зміни до Кошти на об’єкт в
об’єкт в
титульного
титульному
затвердженому
списку,
списку, що має

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

вул. Свободи, 6А
вул. Гастелло, 14
вул. Козацька, 62
проїзд П. Мирного, 1
пров. Північний, 1
вул. Заводська, 61/2
вул. Інститутська, 17
вул. Свободи, 3А
вул. Львівське шосе, 18/2
вул. Болбочана, 8
вул. Пілотська, 53
вул. Госпітальна, 6/1,6/2
вул. Залізняка, 22
вул. Прибузька, 26
РАЗОМ зміни

ВИСТУПИЛИ:
Н.Вітковська

титульному
списку,
тис. грн

тис. грн

затверджуватися,
тис. грн

65,00
142,00
58,00
90,00
53,00
62,00

-8,27300
-1,86000
-1,94000
-1,23500
-0,07600
-0,78400
+1,77100
+1,77100
+1,77100
+1,77100
+1,77100
+1,77100
+1,77100
+1,77100
0,00

56,727
140,14
56,06
88,765
52,924
61,216
1,771
1,771
1,771
1,771
1,771
1,771
1,771
1,771
470,00

470,00

Відповідно необхідно внести зміни в завданні № 1. Поточний та
капітальний ремонт дитячих і спортивних майданчиків, а саме:
- в показниках затрат додати новий показник «кількість проєктнокошторисної документації, яку необхідно виготовити – 8 од.» (в зв’язку з
економією коштів виникла можливість виготовити проєктно-кошторисну
документацію на капітальний ремонт дитячих майданчиків, роботи по
яких планується виконувати в 2022 році).
- в показниках продукту додати новий показник «кількість проєктнокошторисної документації, яку планується виготовити – 8 од.»;
- в показниках ефективності додати новий показник «середні витрати на
виготовлення 1 проєктно-кошторисної документації на капітальний
ремонт об`єкта (дитячий майданчик) – 1 771,00 грн».
- в показниках якості додати новий показник «питома вага кількості
проєктно-кошторисної документації, що заплановано виготовити до
кількості, що необхідно виготовити – 100 відс.».
В подальшому вищезазначені зміни будуть враховані при
підготовці проєкту рішення виконавчого комітету «Про надання дозволу
управлінню житлової політики і майна та фінансовому управлінню на
внесення змін до паспортів бюджетних програм».
2. Також необхідно внести зміни в титульному списку на виконання
робіт з капітального ремонту прибудинкових територій (титул № 3).

№
п/п
1
2

Назва об’єкту

вул. Прибузька, 6
прс. Миру, 78/4

Кошти на
об’єкт в
затвердженому
титульному
списку, тис. грн
2106,168
1855,25233

Зміни до
титульного
списку,
тис. грн
-4,08564
+22,25209

Кошти на об’єкт в
титульному
списку, що має
затверджуватися,
тис. грн
2102,08236
1877,50442

3

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

вул. Бандери, 9/1,9/2
вул. Кам'янецька, 63
вул. Героїв Майдану, 2
вул. Заводська, 28
вул. Курчатова, 1 А
вул. Чорновола, 110
вул. Кармелюка, 8
вул. Лісогринівецька, 16
(Водовідведення)
вул. Львівське шосе, 55
(Підпірна стінка)
вул. Гайова, 8 (Підпірна
стінка)
вул. Львівське шосе, 8
(Підпірна стінка)
вул. Чкалова,17,17 Б
вул. Староміська, 25
вул. Соборна, 6
вул. Бандери, 10, 10/1, 10/3
вул. Володимирська, 110
РАЗОМ зміни

ВИСТУПИЛИ:
Н.Вітковська

Ю.Решетнік

827,56415
39,00
28,00
1075,34868
1000,00
1505,81553
191,75131

-0,5973
-9,00
0,00
-160,34868
+950,00
-80,81553
-164,20494

826,96685
30,00
28,00
915,00
1950,00
1425,00
27,54637

700,00

-690,00

10,00

480,00

-70,00

410,00

100,00

-80,00

20,00

500,00

+400,00

900,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
10658,90

-40,00
-10,00
-10,00
-45,00
-8,20
0,00

10,00
40,00
40,00
5,00
41,80
10658,90

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку,
складає 10 658,90 тис. грн.
Запропонував погодити внесені зміни до титульних списків на 2021 рік.
Поставив на голосування звернення заступника директора департаменту
інфраструктури міста – начальника управління житлової політики і майна
щодо внесення змін до титульних списків на 2021 рік та паспортів
бюджетних програм на 2021 рік з врахуванням змін по результативних
показниках.

В обговоренні взяли участь: К.Заганяч, В.Коваль, О.Яницький, Ю.Решетнік, А.Маєвська,
А.Шевчук, О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ:

за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.

ВИРІШИЛИ:

Погодити звернення заступника директора департаменту інфраструктури
міста – начальника управління житлової політики і майна щодо внесення
змін до титульних списків на 2021 рік та внести зміни до титульних
списків на 2021 рік і паспортів бюджетних програм на 2021 рік з
врахуванням змін по результативних показниках.

2. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Наступне питання порядку денного: розгляд звернення в.о. начальника
комунальної інфраструктури щодо внесення змін до титульних списків
на 2021 рік.
Надав слово для виступу в. о. начальника управління комунальної
4

інфраструктури В.Кабальському.

ВИСТУПИЛИ:
В.Кабальський

№
п/п

1
2
3
4

5

6
7

8

9

Проінформував присутніх, що відповідно до рішення сесії міської ради
«Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної
громади на 2021 рік» та в зв’язку із виробничою необхідністю потрібно
внести зміни в титульні списки на 2021 рік за наступними кодами
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
(далі – КПКВК МБ).
1. По КПКВК МБ 1416030 «Організація благоустрою населених
пунктів» необхідно внести зміни в наступних титульних списках:
1.1. Зменшити призначення в титульному списку на виконання робіт з
поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою (титул № 1) у
2021 році на 446,797 тис. грн в зв’язку з фактичним виконанням робіт.

Назва об’єкту

Послуги з охорони міських ялинок
Видалення окремих засохлих та
пошкоджених дерев
Посадка нових зелених насаджень
по місту
Послуги з утримання дренажних
насосних станцій по вул. Саварчука,
вул. Вокзальній, пров. Зенітному
Демонтаж незаконно встановлених
малих архітектурних форм,
металевих гаражів, зовнішньої
реклами та білбордів
Послуги з утримання територій
загального користування
Послуги по утриманню об'єктів
благоустрою – оплата за поверхневі
стічні води
Поточний ремонт – об'єктів
благоустрою – улаштування
контейнерних майданчиків
Поточний ремонт – ліквідація
пошкоджень елементів греблі на
вул. Кам'янецькій в
м. Хмельницькому
РАЗОМ зміни

ВИСТУПИЛИ:
В.Кабальський

Кошти на
Кошти на об’єкт
об’єкт в
Зміни до
в титульному
затвердженому титульного
списку, що має
титульному
списку,
затверджуватися,
списку,
тис. грн
тис. грн
тис. грн
177,00
-45,00
132,00
1000,00

+100,00

1100,00

800,00

-86,516

713,484

152,414

-35,761

116,653

300,00

-51,030

248,97

1250,00

-100,00

1150,00

86,816

-36,490

50,326

1000,00

-29,00

971,00

163,00

-163,00

0,00

4929,23

-446,797

4482,433

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку
складає 9 192,074 тис. грн.
1.2. Збільшити призначення в титульному списку на капітальний ремонт
об’єктів благоустрою в 2021 році (титул № 2) на суму 398,269 тис. грн в
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зв’язку з фактичним виконанням робіт.

№
п/п

1

2

3

Назва об’єкту

Капітальний ремонт
контейнерних майданчиків із
встановленням підземних
контейнерів
Капітальний ремонт зони
відпочинку навколо водойми в
мікрорайоні "Озерна" в
м. Хмельницький
Капітальний ремонт дитячого
майданчика в парку мікрорайону
Ракове м. Хмельницький
РАЗОМ зміни

ВИСТУПИЛИ:
В.Кабальський

Кошти на
об’єкт в
затвердженому
титульному
списку,
тис. грн

Зміни до
титульного
списку,
тис. грн

Кошти на об’єкт в
титульному
списку, що має
затверджуватися,
тис. грн

660,00

-26,247

633,753

3532,023

+476,00

4008,023

491,259

-51,484

439,775

4683,282

+398,269

5081,551

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку
складає 11 786,686 тис. грн.
1.3. Зменшити призначення в титульному списку на капітальний ремонт
прибудинкових територій на 2021 рік (титул № 3) на суму 196,60 тис.грн
в зв’язку з фактичним виконанням робіт.

№
п/п
1
2
3

Назва об’єкту
вул. Тернопільська, 28
вул. Свободи, 22
вул. Тернопільська, 26/2
РАЗОМ зміни

ВИСТУПИЛИ:
В.Кабальський

Кошти на
об’єкт в
затвердженому
титульному
списку, тис. грн
1907,00
347,10
1087,00
3341,10

Зміни до
титульного
списку,
тис. грн
-9,33411
-132,67735
-54,58854
-196,60

Кошти на об’єкт в
титульному
списку, що має
затверджуватися,
тис. грн
1897,65589
214,42265
1032,41146
3144,50

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку
складає 3 144,50 тис. грн.
2. По КПКВК МБ 1417461 «Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету» необхідно внести зміни в наступних титульних списках:
2.1. Зменшити призначення в титульному списку на поточний ремонт
вулично-дорожньої мережі у 2021 р. (титул № 4) на суму 3003,154
тис.грн в зв’язку з фактичним виконанням робіт.
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№
п/п

1
2
2.1
2.2
2.3

Назва об’єкту

Кошти на
об’єкт в
затвердженому
титульному
списку,
тис. грн

Зміни до
титульного
списку,
тис. грн

Кошти на об’єкт в
титульному
списку, що має
затверджуватися,
тис. грн

27319,708

-1459,608

25860,10

19459,658

-1543,546

17916,112

13235,61

-286,429

12949,181

4516,048

-1244,417

3271,631

1708,00

-12,70

1695,30

46779,366

-3003,154

43776,212

Поточний ремонт вуличнодорожньої мережі міста (суцільне
улаштування покриття)
Поточний ремонт вуличнодорожньої мережі міста, з них:
Поточний ремонт вуличнодорожньої мережі міста
Поточний ремонт вибоїн
струменевим методом
Поточний ремонт колодязів та
решіток мереж зливової каналізації
РАЗОМ зміни

ВИСТУПИЛИ:
В.Кабальський

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку
складає 45 076,212 тис. грн.
2.2. Зменшити призначення в титульному списку на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг у 2021
році(титул № 5) на суму 1696,00 тис.грн в зв’язку з фактичним
виконанням робіт.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва об’єкту

Капітальний ремонт вул. Козацької (від
вул. Сіцінського до вул. Купріна)
Капітальний ремонт вул. Федунця
Капітальний ремонт покриття вул.
Л.Чайкіної
Капітальний ремонт вул. Курбаса
Капітальний ремонт дорожнього
покриття вул. Заярної (І, ІІ черги)
Капітальний ремонт вул. Верейського
(від 3-го прв. Верейського до 9-го прв.
Верейського)(І черга)
Капітальний ремонт дорожнього
покриття вул. Липневої
Капітальний ремонт покриття вул.
Кудрянки, в т.ч. експертиза
Капітальний ремонт вул.
Достоєвського, в тому числі

Кошти в
затвердженому
титульному
списку,
тис. грн

Зміни до
титульного
списку,
тис. грн

Кошти на
об’єкт в
титульному
списку, що
має
затверджуват
ися, тис. грн

11801,208

1087,646

12888,854

2009,135

-1,437

2007,698

794,49

-122,349

672,141

2541,822

-546,828

1994,994

4400,017

-1021,840

3378,177

1115,61

-1,345

1114,265

2518,041

-523,544

1994,497

2862,12

-330,760

2531,360

40,00

-40,00

0,00
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10

11
12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22
23

24
25

коригування ПД та експертиза
Капітальний ремонт дорожнього
покриття вул. Дружби (від буд. № 10 до
буд. № 69/1) квартал № 5
Катіонівського масиву, в тому числі
коригування ПД та експертиза
Капітальний ремонт прв. Купріна
Капітальний ремонт пров. Клубного, в
т.ч. коригування ПД та експертиза
Капітальний ремонт покриття прв.
Покришкіна (від вул. Спортивної до
вул. Повстанської), в т.ч. ПД та
експертиза
Капремонт під'їзду до буд. № 94/2 на
вул. Кам'янецькій, в т.ч. ПД та
експертиза
Капітальний ремонт дорожнього
покриття від вул. Кошарського до
проїзду 5-го Хвилястого садівничого
товариства «Лезнево-1», в т.ч.
коригування ПД та експертиза
Капітальний ремонт – улаштування
тротуару на вул. Парковій
Капітальний ремонт вул.
Кропивницького - улаштування
тротуарів
Капітальний ремонт вул. Волочиської –
місцеве розширення проїзної частини
для улаштування зупинки громадського
транспорту в районі провулку
Залізничного, в т.ч. коригування ПК та
експертиза
Капітальний ремонт – улаштування
закритих водостоків на вул.
Зарічанській (від вул. Свободи до буд.
№ 7), в т.ч. ПД та експертиза
Капітальний ремонт шляхопроводу на
вул. Кам`янецькій (через залізничні
колії), в т.ч. експертиза
Робочий проєкт на капітальний ремонт
покриття вул. Профспілкової (від вул.
Вінницької до вул. Місевича), в т.ч.
експертиза
Робочий проєкт на капремонт прв.
Огієнка (з водовідведенням)
Робочий проєкт на капремонт покриття
прв. Загребельного (від будинку № 20
до будинку № 1/2 на вул. Високій)
Капітальний ремонт покриття прв.
Садового в м. Хмельницькому (в т.ч.
проєкт та експертиза)
Робочий проєкт на капітальний ремонт
покриття вул. Озерної

2212,33

430,389

2642,719

3278,241

-1436,378

1841,863

1128,517

-50,021

1078,496

707,118

-24,760

682,358

1240,47

-75,699

1164,771

3185,145

1389,095

4574,240

1137,218

7,452

1144,670

679,649

-27,325

652,324

533,247

-12,610

520,637

2500,00

-0,379

2499,621

260,17

-200,00

60,17

75,00

-75,00

0,00

35,00

-7,12

27,88

34,08

-2,487

31,593

20,00

-0,72

19,28

80,219

-0,219

80,00
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26
27
28
29
30
31

Робочий проєкт на капітальний ремонт
покриття прз. Козловського
Коригування робочого проєкту
"Капітальний ремонт вул.
Будівельників", в т.ч. експертиза
Коригування робочого проєкту
"Капітальний ремонт пров. Курчатова"
Робочий проєкт на капітальний ремонт
покриття вул. Пасічної
Робочий проєкт на капітальний ремонт
покриття проїзду Ранкового
Коригування робочого проекту
"Капітальний ремонт прв.
Транспортного"
РАЗОМ зміни

ВИСТУПИЛИ:
В.Кабальський

50,00

-0,053

49,947

30,00

-17,378

12,622

30,00

-30,00

0,00

50,00

-50,00

0,00

50,00

-0,348

49,652

20,00

-11,982

8,018

45418,847

-1696,00

43722,847

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку
складає 55 196 213 тис. грн.
2.3. Зменшити призначення в титульному списку на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг у 2021 році
(титул № 6) на суму 240,00 тис.грн в зв’язку з фактичним виконанням
робіт.

№
п/п

1

2

3

4

Назва об’єкту
Капітальний ремонт вул. Трудової –
улаштування велосипедних доріжок
та велосмуг між вул. Прибузькою та
вул. Чорновола в м. Хмельницькому
Капітальний ремонт – улаштування
світлофорного об’єкта на перехресті
вул. Мирного з вул. Залізняка (район
кінцевої зупинки маршрутних
транспортних засобів) в
м. Хмельницькому
Капітальний ремонт вул.
Кам’янецької – місцеве розширення
проїзної частини для улаштування
зупинки маршрутних автобусів і
тролейбусів «Філармонія»
(напрямок руху до вул. Пушкіна) в
м. Хмельницькому
Капітальний ремонт
вул. Старокостянтинівське шосе –
місцеве розширення проїзної
частини в районі перехресті з
вул. Зарічанською в
м. Хмельницькому

Кошти в
Кошти на об’єкт
Зміни до
затвердженому
в титульному
титульного
титульному
списку, що має
списку,
списку,
затверджуватися,
тис. грн
тис. грн
тис. грн
2238,92

-14,58

2224,34

1090,34

-115,66

974,68

1920,58

-99,30

1821,28

1211,04

-59,63

1151,41
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5

6

7

8

9

10

11

12

Робочий проєкт на капітальний
ремонт вул. Старокостянтинівське
шосе – установлення технічних
засобів регулювання дорожнього
руху на ділянці від прс. Миру до
вул. Зарічанської в
м. Хмельницькому
Робочий проєкт на капітальний
ремонт прс. Миру – улаштування
вуличної автостоянки на ділянці між
вул. Свободи та вул. Мирного в
м. Хмельницькому
Робочий проєкт на капітальний
ремонт вул. Майборського –
установлення технічних засобів
регулювання дорожнього руху на
нерегульованих пішохідних
переходах в м. Хмельницькому
Робочий проєкт на капітальний
ремонт – улаштування
світлофорного об’єкту із пішохідновизивним пристроєм на вул.
Кам’янецькій, на пішохідному
переході в районі перехрестя з вул.
Старицького в м. Хмельницькому
Робочий проєкт на капітальний
ремонт вул. Кам’янецької – місцеве
розширення проїзної частини для
улаштування зупинки маршрутних
автобусів і тролейбусів «Героїв
Чорнобиля» (напрямок до
вул. Староміської) в м.
Хмельницькому
Робочий проєкт на капітальний
ремонт – улаштування
світлофорного об’єкта на
вул. Мирного, на пішохідному
переході в районі зупинки
маршрутних транспортних засобів
"Вул. Залізняка" в
м. Хмельницькому
Інженерно-геодезичні вишукування
для робіт з капітального ремонту
вул. Панаса Мирного – улаштування
транспортної розв'язки в одному
рівні з рухом по кільцю в районі
перетину з вул. Залізняка в м.
Хмельницькому
Робочий проєкт на капітальний
ремонт вул. Панаса Мирного –
улаштування транспортної розв'язки
в одному рівні з рухом по кільцю в
районі перетину з вул. Залізняка в
м. Хмельницькому

50,00

-50,00

0,00

45,00

-45,00

0,00

30,00

-30,00

0,00

37,76

-37,76

0,00

+50,00

50,00

-38,98

0,00

+21,59

21,59

+89,00

89,00

38,98
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13

14

15

Робочий проєкт на капітальний
ремонт вул. Вінницької на ділянці
від будинку № 1 до будинку № 1/3 в
м. Хмельницькому
Робочий проєкт на капітальний
ремонт вул. Кам’янецької –
улаштування посадкових
майданчиків для пасажирів
маршрутних автобусів на зупинці
«Будинок побуту «Хмельничанка» в
районі перехрестя з
вул. Старицького в
м. Хмельницькому
Робочий проєкт на переобладнання
контактної мережі міського
електротранспорту на ділянці
капітального ремонту
вул. Кам’янецької в районі
перехрестя з вул.
Подільською(напрямок до
вул. Староміської) в
м. Хмельницькому.
РАЗОМ зміни

ВИСТУПИЛИ:
В.Кабальський

40,00

6702,62

-9,68

30,32

+50,00

50,00

+50,00

50,00

-240,00

6462,62

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку
складає 7 405,00 тис. грн.
Крім того, в зв’язку з фактичним виконанням робіт та потребою
внести зміни в результативні показники паспорта бюджетної програми за
КПКВК МБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»
пропонується внести зміни в титульний список поточний ремонт об’єктів
благоустрою у 2021 році (титул № 7).
Відповідно необхідно внести зміни в завданні № 5 «Забезпечення
утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього
господарства», а саме:
1) в показниках продукту збільшити площу доріг, тротуарів, що
необхідно та планується відремонтувати з 6,65 тис. кв. м на 6,763
тис. кв.м (в зв’язку з фактичним виконанням робіт виникла економія
коштів, що дозволило виконати більші обсяги робіт);
2) в показниках ефективності зменшити середні витрати на поточний
ремонт 1 кв. м площі доріг, тротуарів з 601,50 грн на 591,45 грн;.
3) в показниках якості змінити динаміку відремонтованої за рахунок
поточного ремонту площі доріг, тротуарів порівняно з попереднім роком
з 116,20 відс. на 118,17 відс.

Також в зв’язку з виробничою необхідністю виникла потреба
додати зміни в результативні показники паспорта бюджетної програми в
завданні № 5 по зазначеному коду:
1. В показниках продукту:
- збільшити площу вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг,
тротуарів), що планується утримувати в належному стані протягом
року з 123923,00 тис. кв.м на 126630,00 тис. кв.м (в зв’язку з
необхідністю виконання робіт з ручного та механізованого
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прибирання на території Хмельницької територіальної громади).
За 11,5 місяців фактично виконано систематичне очищення вулиць
123923,0 тис. кв. м (45364,0 тис. кв. м в весняно-літній період та
78559,0 тис. кв. м в осінньо-зимовий) на суму 32 809,01 тис.грн.
Зважаючи на те, що освоєна річна сума призначень на зазначені роботи
та до кінця року планується виконати роботи з ручного та
механізованого
прибирання
2707,0 тис. кв. м
на
території
Хмельницької територіальної громади, необхідно додаткові кошти в
сумі 555,93 тис. грн:
- 300,00 тис. грн. – ручне прибирання на території Хмельницької
територіальної громади 1150,00 тис. кв. м;
- 255,93 тис. грн. – механізоване прибирання міста –
3993,00 тис. кв. м.
Збільшення обсягів робіт пов’язано з тим, що протягом доби в
залежності від погодних умов на одній і тій же території виконуються
декілька видів робіт: 1) роботи із згрібання снігу та посипання
протиожеледною сумішшю в осінньо-зимовий період; 2) роботи із
прибирання та поливання доріг в весняно-літній період, що в
результаті впливає на зростання обсягів робіт вдвічі.
- збільшити кількість світлофорних об'єктів, які планується
утримувати з 120 од. на 121 од. (встановлено світлофорний об’єкт по
вул. Купріна поблизу оптового ринку).
2. В показниках ефективності:
- зменшити середню вартість утримання 100 кв. м вулиць, доріг в
осінньо-зимовий період з 22,57 на 22,50 грн;
- збільшити середню вартість утримання 1 світлофорного об'єкту
з 2 474,24 грн на 2 671,12 грн;
- зменшити середню вартість 1 кв. м дорожньої розмітки з
193,57 грн на 186,67 грн.
3. В показниках якості:
- змінити темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м
вулиць, доріг в осінньо-зимовий період в порівнянні з попереднім
роком з 138,27 на 137,85 відс.;
- змінити темп зменшення середньої вартості утримання
світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком 82,67 відс. на
89,24 відс.;
- змінити темп зростання середньої вартості нанесення
дорожньої розмітки в порівнянні з попереднім роком 128,86 відс. на
124,27 відс.;
В подальшому вищезазначені зміни будуть враховані при
підготовці проєкту рішення виконавчого комітету «Про надання дозволу
управлінню комунальної інфраструктури та фінансовому управлінню на
внесення змін до паспортів бюджетних програм».
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Ю.Решетнік

Запропонував погодити внесені зміни до титульних списків на 2021 рік.
Поставив на голосування звернення в.о. начальника управління
комунальної інфраструктури щодо внесення змін до титульних списків на
2021 рік та паспортів бюджетних програм на 2021 рік з врахуванням змін
по результативних показниках.

В обговоренні взяли участь: К.Заганяч, В.Коваль, О.Яницький, Ю.Решетнік, А.Маєвська,
А.Шевчук, О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ:

за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.

ВИРІШИЛИ:

Погодити звернення в.о. начальника управління комунальної
інфраструктури щодо внесення змін до титульних списків на 2021 рік та
внести зміни до титульних списків на 2021 рік і паспортів бюджетних
програм на 2021 рік з врахуванням змін по результативних показниках.

Голова комісії з питань роботи житлово- Голова комісії з питань планування,
комунального господарства, приватизації та бюджету, фінансів та децентралізації
використання майна територіальної громади
міста

_____________________Юрій РЕШЕТНІК

Секретар комісії

__________________Катерина ЗАГАНЯЧ

____________________Ярослав КАЮК

Секретар комісії

___________Олександр ВАСИЛИШИН
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