ПРОТОКОЛ № 18/28
спільного засідання постійних комісій з питань роботи житлово-комунального
господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста та з
питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації
20.10.2021
13.00

зелена зала

Всього членів комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації
та використання майна територіальної громади міста – 7 чол.
Присутні: К.Заганяч, О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, О.Яницький.
Відсутні: В.Коваль, А.Шевчук.
Всього членів комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації – 6 чол.
Присутні: О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
Запрошені: В.Новачок – заступник міського голови, 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:
В.Новачок

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 міського голови – директору
департаменту інфраструктури міста – В.Новачку.

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 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду» необхідно внести зміни в наступному титульному
списку:
1.1. Збільшити призначення в титульному списку на експлуатацію та
технічне обслуговування житлового фонду (титул № 1) на суму
658,812 тис. грн.
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№
п/п

І
1

2

3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
ІІ

Назва об’єкту
Поточний ремонт
житлового фонду на
умовах співфінансування
прс. Миру, 65/4 (заміна
окремих віконних та
дверних блоків
прс. Миру, 65/4 (ремонт
трубопроводів
водопостачання та
водовідведення)
вул. Гастелло, 10/2 (3 під'їзд,
заміна окремих віконних
блоків, )
прв. Подільський, 4
(поточний ремонт покрівлі)
вул. Курчатова, 98
(поточний ремонт покрівлі)
прс. Миру, 80/1 (заміна
окремих віконних блоків 1
під'їзд)
вул. Хотовицького, 7 (заміна
окремих віконних блоків, 1
під'їзд)
вул. Подільська, 58 ( заміна
трубопроводів
водопостачання та
водовідведення)
вул. Інститутська,19/2
(заміна окремих віконних
блоків 1 під'їзд)
вул. Кам’янецька, 50
(поточний ремонт покрівлі)
вул. Подільська, 17/1
(поточний ремонт покрівлі)
вул. Проскурівська, 2
(поточний ремонт покрівлі)
вул. Курчатова, 104/1
(поточний ремонт покрівлі)
Оплата послуг з
проведення
дезінфекційних заходів
РАЗОМ зміни

В.Новачок

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

73,64146

+708,812

782,45346

73,64146

-23,64146

50,00

+150,00

150,00

+40,00

40,00

+42,45346

42,45346

+50,00

50,00

+50,00

50,00

+50,00

50,00

+100,00

100,00

+50,00

50,00

+50,00

50,00

+50,00

50,00

+50,00

50,00

+50,00

50,00

50,00

-50,00

0,00

123,64146

+658,812

782,45346

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку складає
2 134,112 тис. грн.
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1.2. Зменшити призначення в титульному списку на експлуатацію та
технічне обслуговування житлового фонду (капітальний ремонт) (титул
№ 2) на суму 708,812 тис. грн в зв’язку з переспрямуванням коштів на
виконання робіт з поточного ремонту житлового фонду.

№
п/п
І
1
2
ІІ

3

Назва об’єкту
Капітальний ремонт
покрівель (в т.ч. ПКД)
вул. Річкова, 2
прв. Курчатова, 3
Капітальний ремонт систем
електро-, водопостачання,
водовідведення
Капітальний ремонт системи
водопостачання в
підвальному приміщенні
житлового будинку по вул.
Проскурівській, 65
РАЗОМ зміни

В.Новачок

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

415,00
289,70

-415,00
-289,70

0,00
0,00

65,00

-4,112

60,888

769,70

-708,812

60,888

Також по зазначеному коду вносяться зміни в додаток до титульного
списку на капітальний ремонт, укріплення будинків, що не несе за собою
змін загальних призначень.
Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку складає
8 284,628 тис. грн.
2. По КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених
пунктів» необхідно внести зміни в титульному списку на виконання робіт
з поточного ремонту прибудинкових територій (титул № 3).

№
п/п
1
2
3
4
5

6

Назва об’єкту

Курчатова 1 А
Зарічанська, 18/2
Зарічанська,36/3
Тернопільська, 28
Зарічанська, 32/1
Поточний ремонт
прибудинкових територій
Південно-Західної частина
міста Хмельницького.
Додаток 4

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

Зміни до
титульного
списку,
тис. грн

50,00
4,00
5,00
50,00
15,00

-0,16724
-0,35465
-2,69493
-0,0613
-7,52056

Кошти на об’єкт
в титульному
списку, що має
затверджуватися,
тис. грн
49,83276
3,64535
2,30507
49,9387
7,47944

3065,44635

-317,63513

2747,81122

3

7

8

Поточний ремонт
прибудинкових територій
м. Хмельницького
Поточний ремонт
прибудинкових територій
Центрально-Східної частина
міста Хмельницького.
Додаток 6
РАЗОМ зміни

В.Новачок

123,2169

-123,2169

0,00

3312,66325

+451,65071
0,00

451,650,71
3312,66325

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку складає
14 100,00 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
(далі – КПКВК МБ):
3. 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
прибудинкових територій (титул № 4).

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Назва об’єкту
вул. Прибузька, 6
прс. Миру, 78/4
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

Кошти на
об’єкт в
затвердженому
титульному
списку, тис. грн
2405,00
1929,00
1500,00
50,00
50,00
500,00
1000,00
1000,00
624,90

Зміни до
титульного
списку,
тис. грн
-298,832
-73,74767
-672,43585
-11,00
-22,000
+575,34868
0,00
+505,81553
-433,14869

Кошти на об’єкт в
титульному списку,
що має
затверджуватися,
тис. грн
2106,168
1855,25233
827,56415
39,00
28,00
1075,34868
1000,00
1505,81553
191,75131

600,00

+100,00

700,00

400,00

+80,00

480,00

300,00

-200,00

100,00

300,00

+200,00
+50,00
+50,00
+50,00
+50,00

500,00
50,00
50,00
50,00
50,00

4

18

вул. Володимирська, 110
РАЗОМ зміни

В.Новачок

10658,90

+50,00
0,00

50,00
10658,90

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку складає
10 658.90 тис. грн.
Відповідно необхідно внести зміни в завданні № 2. Капітальний
ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності, а
саме:
3.1. В показниках затрат додати новий показник «кількість проєктнокошторисної документації, яку необхідно виготовити – 7 од.».
3.2. В показниках продукту:
- зменшити кількість об`єктів (прибудинкові території), що
планується відремонтувати першочергово з 13 од. на 11 од.;
- додати новий показник «кількість проєктно-кошторисної
документації, яку планується виготовити – 7 од.».
3.3. В показниках ефективності:
- збільшити середні витрати на капітальний ремонт 1 об`єкту
(прибудинкова територія) з 819 915,38 грн на 940 172,73 грн;
- додати новий показник «середні витрати на виготовлення 1
проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт об`єкта
(прибудинкова територія) – 45 285,71 грн».
3.4. В показниках якості:
- змінити питому вагу кількості об`єктів, що заплановано
відремонтувати до кількості об`єктів, що потребують ремонту з 65 відс. на
55 відс.;
- додати новий показник «питома вага кількості проєктнокошторисної документації, що заплановано виготовити до кількості, що
необхідно виготовити – 100 відс.».
Крім того по зазначеному коду необхідно внести зміни в завданні №
1. Поточний та капітальний ремонт дитячих і спортивних майданчиків, а
саме:
3.5. В показниках продукту збільшити кількість дитячих майданчиків, які
планується відремонтувати поточним ремонтом першочергово з 16 од. на
19 од.
3.6. В показниках ефективності зменшити середні витрати на поточний
ремонт 1 майданчика з 34 375,00 грн на 28 947,37 грн.
3.7. В показниках якості змінити питому вагу кількості майданчиків, що
заплановано відремонтувати поточним ремонтом до кількості
майданчиків, що потребують поточного ремонту з 53,33 відс. на 63,33 відс.
4. КПКВК МБ 1417691 «Виконання заходів за рахунок цільових
фондів, утворених органами місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади» внести зміни в додаток до титульного
списку на виконання робіт з поточного ремонту житлового фонду.
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№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Назва об’єкту
вул. Чорновола, 33 ремонт
трубопроводів
теплопостачання в
підвальному приміщенні
вул. Чорновола, 35 ремонт
трубопроводів
теплопостачання в
підвальному приміщенні
вул. Чорновола, 112 ремонт
трубопроводів
теплопостачання в
підвальному приміщенні
вул. Спортивна, 40 ремонт
трубопроводів
теплопостачання в
підвальному приміщенні
вул. Спортивна, 42 ремонт
трубопроводів
теплопостачання в
підвальному приміщенні
вул. Повстанська, 36 ремонт
трубопроводів
теплопостачання в
підвальному приміщенні
вул. Інститутська, 12/1
ремонт трубопроводів
теплопостачання в
підвальному приміщенні
вул. Інститутська, 16/1
ремонт трубопроводів
теплопостачання в
підвальному приміщенні
вул. Інститутська, 16 ремонт
трубопроводів
теплопостачання в
підвальному приміщенні
вул. Франка,55 поточний
ремонт, декоративне
оздоблення фасаду
вул. Кам'янецька, 67
перемурування димових та
вентиляційних труб на даху
будинку
вул. Заводська, 63/1 ремонт
трубопроводів
теплопостачання в
підвальному приміщенні
прв. Прибузький, 1 ремонт
трубопроводів
теплопостачання в
підвальному приміщенні

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

65,00

-25,00

40,00

65,00

-15,00

50,00

100,00

-65,00

35,00

100,00

-58,00

42,00

100,00

-50,00

50,00

100,00

-50,00

50,00

90,00

-20,00

70,00

110,00

-110,00

0,00

110,00

-110,00

0,00

+50,00

50,00

+226,00

226,00

+15,00

15,00

+27,00

27,00

6

14
15
16

вул. Кам'янецька, 67 ремонт
фасаду
вул. Інститутська, 8/2 дрібний
ремонт зовнішньої
електропроводки
прв. Прибузький,1 ремонт
щитів кабіни ліфта
РАЗОМ зміни

В.Новачок

840,00

+150,00

150,00

+20,00

20,00

+15,00

15,00

0,00

840,00

Відповідно необхідно внести зміни в завданні № 1. Спрямування
коштів на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх
форм власності та будівель і споруд комунальної власності, а саме:
- в показниках продукту збільшити кількість об'єктів (будинків), на яких
планується провести ремонтні роботи з 10 од. на 15 од.;
- в показниках ефективності зменшити середні витрати на проведення
ремонту одного об'єкту (будинку) з 99 000,00 грн на 66 000,00 грн.
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».

Ю.Решетнік

Запропонував погодити внесені зміни до титульних списків на 2021 рік.
Поставив на голосування звернення 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, О.Кізляр, О.Яницький, Ю.Решетнік, А.Маєвська,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Погодити звернення 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

ВИСТУПИЛИ:
В.Новачок

Наступне питання порядку денного: розгляд звернення в.о. начальника
комунальної інфраструктури щодо внесення змін до титульних списків на
2021 рік.
Надав слово для виступу заступнику міського голови – директору
департаменту інфраструктури міста В.Новачку.

Проінформував присутніх, що відповідно до рішення сесії міської ради
«Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної
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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) в
2021 році на 382,245 тис. грн в зв’язку з фактичним виконанням робіт.

№
п/п

1
2
3

4
5
6

7

8

9
10
11

Назва об’єкту
Послуги з постачання та
транспортування природного
газу для факелу «Вічний
вогонь»
Послуги з охорони міських
ялинок
Поточний ремонт малих
архітектурних форм
(скульптурних композицій
автора М.Мазура)
Поточний ремонт пішохідних
доріжок в парку культури і
відпочинку ім. М. Чекмана
Послуги з утримання
територій загального
користування
Послуги по утриманню
об'єктів благоустрою – оплата
за поверхневі стічні води
Поточний ремонт об’єктів
благоустрою –
відновлювальний ремонт
споруд, обладнання міського
пляжу
Поточний ремонт обладнання
дитячого майданчика з
ліквідацією пошкоджень
пішохідних доріжок в парку
культури і відпочинку ім. М.
Чекмана
Поточний ремонт сходів в
районі будинку № 8 В на вул.
Свободи в м. Хмельницькому
Поточний ремонт пішохідної
доріжки в парку «Заріччя»
Поточний ремонт - ліквідація
пошкоджень елементів греблі
на вул. Кам'янецькій в
м. Хмельницькому

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

50,00

-45,00

5,00

152,00

+25,00

177,00

255,00

-22,161

232,839

500,00

-44,231

455,769

1000,00

-50,00

950,00

62,50

+24,316

86,816

250,00

-87,053

162,947

1700,00

-163,00

1537,00

184,00

-30,617

153,383

36,50

-2,499

34,001

200,00

-37,00

163,00

8

12

13

Викошування борщівника
Сосновського на території
Хмельницької ОТГ
Поточний ремонт малих
архітектурних форм
пам’ятника в селі Давидківці
Хмельницького району
Хмельницької області
РАЗОМ зміни

В.Новачок

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

760,00

5150,00

-3,798

756,202

+50,00

50,00

-386,043

4763,957

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку складає
9 638.871 тис. грн.
1.2. Зменшити призначення в титульному списку на капітальний ремонт
об’єктів благоустрою в 2021 році (титул № 2) на суму 421,908 тис. грн в
зв’язку з фактичним виконанням робіт.

Назва об’єкту
Капітальний ремонтрозчистка русла
р. Південний Буг від
намулу, відкладів, завалів в
межах міста від
вул. Трудової до
вул. С. Бандери
Капітальний ремонт
атракціону «Колесо огляду»
в парку культури та
відпочинку ім. М. Чекмана
м. Хмельницький
Капітальний ремонт
дитячого майданчика в
парку мікрорайону Ракове
м. Хмельницький
Капітальний ремонт
спортивного майданчика
біля водойми в мікрорайоні
Озерна м. Хмельницький
Капітальний ремонт
пішохідної зони біля
водонапірної вежі на
вул. Болбачана, 18/1
Капітальний ремонт
дитячого автомістечка в
парку ім. М. Чекмана в
м. Хмельницькому
Капітальний ремонт
Майдану Незалежності (в
тому числі фонтанів) в
м. Хмельницькому

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

1000,00

-10,972

989,028

2972,064

-31,716

2940,348

600,00

-108,741

491,259

400,00

-35,00

365,00

90,00

-74,928

15,072

180,00

-170,581

9,419

+50,00

50,00
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РАЗОМ зміни
В.Новачок

5242,064

-381,938

4860,126

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку
складає 11 388,417 тис. грн.
1.3. Зменшити призначення в титульному списку на капітальний ремонт
об’єктів благоустрою (капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення)
в 2021 році (титул № 3) на суму 39,97 тис. грн в зв’язку з фактичним
виконанням робіт.

№
п/п

Назва об’єкту

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

1

Капітальний ремонт мереж
зовнішнього освітлення вул.
Гагаріна (від
вул. Кам’янецької до
вул. Грушевського)

878,984

В.Новачок

Зміни до
титульного
списку,
тис. грн

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

-39,970

839,014

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку
складає 1 339,014 тис. грн.
1.4. Внести зміни до титульного списку на капітальний ремонт
прибудинкових територій на 2021 рік (титул № 4).

№
п/п
1
2
3

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

В.Новачок

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

Зміни до
титульного
списку,
тис. грн
-9,34411
+63,93265
-54,58854
0,00

Кошти на об’єкт в
титульному списку,
що має
затверджуватися,
тис. грн
1897,65589
411,03265
1032,41146
3341,10

2. По КПКВК МБ 1417310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального
господарства» внести зміни в наступних титульних списках:
2.1. Збільшити призначення в титульному списку на будівництво об’єктів
благоустрою на 2021 рік (титул № 5)на суму 150,00 тис. грн.

№
п/п

Назва об’єкту

1

Реконструкція скидного
колектора та розчистка річки
Плоскої з метою здійснення

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

+150,00

150,00
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заходів щодо відновлення і
підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та
санітарного стану річки в
м. Хмельницький
РАЗОМ зміни
В.Новачок

+150,00

150,00

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку складає
5 150,00 тис. грн.
2.2. Затвердити титульний список на будівництво об’єктів на 2021 рік
(титул № 6) на суму 500,00 тис. грн.

№
п/п

1

Назва об’єкту
Нове будівництво зовнішніх
мереж водопостачання в
с. Копистин Хмельницького
району Хмельницької
області
РАЗОМ зміни

В.Новачок

№
п/п

1

2

3

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

+500,00

500,00

+500,00

500,00

3. По КПКВК МБ 1417691 «Виконання заходів за рахунок цільових
фондів, утворених органами місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади» необхідно внести зміни в титульному
списку по цільовому фонду для об’єктів благоустрою в 2021 році
(титул № 7).

Назва об’єкту
Поточний ремонт об’єктів
благоустрою (штучних
споруд) – фарбування
виходів підземного
переходу на вул.
Кам’янецькій, 21/1А
Поточний ремонт об’єктів
благоустрою (малих
архітектурних форм) –
фарбування підпірної стінки
на вул. Кам’янецькій в
мікрорайоні Ружична в
м. Хмельницький
Проведення просвітницької
діяльності, спрямованої на
підвищення рівня

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

50,00

0,00

50,00

20,00

+21,00

41,00

70,00

-21,00

49,00
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екологічної свідомості
громадян
РАЗОМ зміни
В.Новачок

140,00

0,00

140,00

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку складає
140,00 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
(далі – КПКВК МБ):
1. По КПКВК МБ 1416030 «Організація благоустрою населених
пунктів» необхідно внести зміни в титульному списку на поточний
ремонт об’єктів благоустрою у 2021 р.(титул № 8).

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Назва об’єкту
Поточний ремонт
внутрішньоквартальних
проїздів
Поточний ремонт тротуару
на вул. Сковороди від
вул. Іваха до будинку № 4
Поточний ремонт –
влаштування тротуару на
вул. Довженка, 12
Поточний ремонт тротуару
на вул. Інститутській, 5
Поточний ремонт
вул. Сільськогосподарської
Поточний ремонт тротуару
на вул. Грушевського (в
районі будинку № 86)
Поточний ремонт
вул. Бажана
РАЗОМ зміни

В.Новачок

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

1730,35970

-111,54833

1618,81137

242,01100

-0,00099

242,01001

126,00000

-3,07141

122,92859

97,02508

-31,66554

65,35954

27,00092

-0,09584

26,90508

83,38659

-35,92822

47,45837

182,31033

182,31033

0,00

2305,783

2305,783

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку
складає 4 000,00 тис. грн.
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 6,06 тис. кв. м на 6,65 тис. кв.
м;
2) в показниках ефективності зменшити середні витрати на поточний
ремонт 1 кв. м площі доріг, тротуарів з 659,85 грн на 601,50 грн;
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3) в показниках якості змінити динаміку відремонтованої за рахунок
поточного ремонту площі доріг, тротуарів порівняно з попереднім роком
з 105,92 відс. на 116,20 відс.
2. По КПКВК МБ 1417461 «Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету» внести зміни в титульному списку на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг у 2021 р
(титул № 9).

№
п/п

1

2

4

5

6

Назва об’єкту
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 –
улаштування проїзду з
вул. Проскурівського
підпілля до житлових
будинків за адресами:
вул. Проскурівська, 24, 24/1,
28/3,30/1 в
м. Хмельницькому
Робочий проєкт на
капітальний ремонт вул.
Вінницької на ділянці від
будинку №1 до будинку
№ 1/3 в м. Хмельницькому
Робочий проєкт на
капітальний ремонт –
улаштування світлофорного
об’єкта із пішохідним
визивним пристроєм на
вул. Кам'янецькій, на
пішохідному переході в
районі перехрестя з
вул. Старицького в
м. Хмельницькому
Робочий проєкт на
капітальний ремонт –
улаштування світлофорного
об’єкта на вул. Мирного, на
пішохідному переході в

Кошти на
об’єкт в
затвердженому
титульному
списку, тис. грн
45,00

Зміни до
титульного
списку,
тис. грн
+5,00

Кошти на об’єкт в
титульному списку,
що має
затверджуватися,
тис. грн
50,00

50,00

-50,00

0,00

+40,00

40,00

35,87

+1,89

37,76

35,87

+3,11

38,98
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районі зупинки маршрутних
транспортних
засобів «Вул. Залізняка» в
м. Хмельницькому
РАЗОМ зміни
В.Новачок

169,74

0,00

169,74

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку
складає 7 645,00 тис. грн.
Відповідно необхідно внести зміни в завданні № 3. Забезпечення
утримання об`єктів транспортної інфраструктури, а саме:
1) в показниках затрат:
- зменшити витрати на капітальний ремонт об`єктів транспортної
інфраструктури (улаштування тротуарів, велосипедних доріжок та
велосмуг) з 3 457 780,00 грн на 3 131 300,00 грн;
- збільшити витрати на встановлення технічних засобів регулювання
дорожнього руху з 700 000,00 грн на 1 090 340,00 грн;
- зменшити витрати на улаштування зупинок маршрутних
транспортних засобів (розширення проїзної частини для влаштування
зупинок) з 3 267 220,00 грн на 3 131 620,00 грн;
- збільшити витрати на розробку робочих проектів на капітальний
ремонт об’єктів транспортної інфраструктури з 220 000,00 грн на
291 740,00 грн.
2) в показниках продукту:
- збільшити кількість об’єктів транспортної інфраструктури (в т.ч.
виготовлення ПКД), які необхідно та планується відремонтувати
першочергово, в т.ч.: з 10 од. на 12 од.;
- збільшити кількість розробки робочих проектів на капітальний
ремонт об’єктів транспортної інфраструктури з 5 од. на 7 од.
3) в показниках ефективності:
- зменшити середні витрати на капітальний ремонт об`єктів
транспортної інфраструктури з 1 728 890,00 грн на 1 565 650,00 грн;
- збільшити витрати на встановлення 1 технічного засобу регулювання
дорожнього руху з 700 000,00 грн на 1 090 340,00 грн;
- зменшити середні витрати на улаштування 1 об’єкту (розширення
проїзної частини для влаштування зупинок) з 1 633 610,00 грн на 1 565
810,00 грн;
- зменшити середні витрати на розробку 1 робочого проекту на
капітальний ремонт об’єкту транспортної інфраструктури з 44 000,00 грн
на 41 677,14 грн.
Внести зміни в титульному списку на капітальний ремонт вуличнодорожньої мережі (титул № 10).

№
п/п

1

Назва об’єкту
Капітальний ремонт вул.
Верейського (від 3-го прв.
Верейського до 9-го прв.
Верейського)(І черга)

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

1614,283

-498,673

1115,61
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2

3

4

5

6

7
8
9
10
11
12

Капітальний ремонт
покриття вул. Кудрянки, в
т.ч. експертиза
Капітальний ремонт вул.
Достоєвського, в тому числі
коригування 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
шляхопроводу на вул.
Кам`янецькій (через
залізничні колії), в т.ч.
експертиза
Робочий проєкт на
капітальний ремонт
покриття прз. Козловського
Коригування робочого
проєкту "Капітальний
ремонт вул. Будівельників"
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

В.Новачок

2498,881

+380,00

2878,881

483,333

-443,333

40,00

755,00

+485,47

1240,47

3149,145

+20,00

3169,145

433,634

-173,464

260,17

+50,00

50,00

+30,00

30,00

+30,00

30,00

+50,00

50,00

+50,00

50,00

+20,00

20,00

0,00

8934,276

8934,276

Загальна сума призначень, що затверджується в титульному списку
складає 56 892,213 тис. грн.
Відповідно необхідно внести зміни в завданні № 2. Забезпечення
проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури,
а саме:
1) в показниках продукту збільшити площу шляхів, на яких планується
провести капітальний ремонт з 34,37 тис. кв. м на 39,28 тис. кв. м;
2) в показниках ефективності зменшити середню вартість 1 кв. м
капітального ремонту з 1659,18 грн на 1451,79 грн;
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3) в показниках якості змінити динаміку відремонтованої за рахунок
капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з
попереднім роком з 88,88 відс. на 101,59 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».
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, О.Кізляр, О.Яницький, Ю.Решетнік, А.Маєвська,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, 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

_____________________Олег ЯНИЦЬКИЙ

Секретар комісії

__________________Катерина ЗАГАНЯЧ

____________________Ярослав КАЮК

Секретар комісії

___________Олександр ВАСИЛИШИН
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