


 

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

№ з/п Цілі державної політики 

1 
– створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення 
 

7. Мета бюджетної програми: __Підвищення рівня благоустрою міста _ 
 

8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

1 – забезпечення санітарної очистки території (тротуарів, площ, скверів) 

2 – створення безпечних умов для учасників дорожнього руху 

–  3 – забезпечити утримання безпритульних тварин 

4 – утримання кладовищ та меморіальних комплексів 

5 – утримання об`єктів зеленого господарства 

6 – утримання у належному стані об`єктів благоустрою 

7 – забезпечити проводження святкових заходів 

8 – сплата інших платежів, передбачених законодавством 

9 – забезпечити проведення робіт з капітального ремонту  

 

9. Напрями використання бюджетних коштів: 

 (грн)  

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

 Забезпечити проведення робіт з капітального ремонту     

1. Провести капітальний ремонт вулиць  16 888 352,5 16 888 352,5 

2. Провести капітальний ремонт тротуарів  8 702 119 8 702 119 

3. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів  10 406 000 10 406 000 

4. Провести капітальний ремонт інших об`єктів  810 000 810 000 

5. Провести капітальний ремонт каналізаційних мереж  853 000 853 000 

6. Провести капітальний ремонт майданчиків  570 000 570 000 

7. Провести капітальний ремонт автобусних зупинок  425 000 425 000 

8. Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  1 855 000 1 855 000 
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№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

 Усього  40 509 471,5 40 509 471,5 

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

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

     

 Усього    

 

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: 
 (грн) 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Забезпечити проведення робіт з капітального ремонту      

 9.1. Провести капітальний ремонт вулиць     16 888 352,5 16 888 352,5 

 
9.1.1. Провести капітальний ремонт вул. В. Стефаника (заїзд до 

школи №4) 
   4 500 000 4 500 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяги видатків на капітальний ремонт вул. В. Стефаника (заїзд до 

школи №4) 
грн. Кошторис видатків  4 500 000 4 500 000 

2 Показник продукту:      

 
площа покриття вулиці Стефаника, де планується провести 

капітальний ремонт 
м2 План робіт  2 751 2 751 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість проведення капітального ремонту 1 м2 покриття 

вулиці В.Стефаника (заїзд до школи №4) із заміною мережі дощової 

каналізації 
грн Прогнозна ціна  1 635,77 1 635,77 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. В. 

Стефаника (заїзд до школи №4) відповідно до проектно-кошторисної 

документації 

% Розрахунок  76 76 

 9.1.2. Провести капітальний ремонт вул.Шевченка    5 000 000 5 000 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Шевченка грн. Кошторис видатків  5 000 000 5 000 000 
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Показник продукту:      

 площа вулиці Шевченка, де планується провести капітальний ремонт м2 План робіт  3 320 3 320 

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту вул. Шевченка 
шт. План робіт  1 1 

3 Показник ефективності:      

 середня вартість капітального ремонту 1 м2 дороги грн Прогнозована ціна  1 500 1 500 

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

вул.Шевченка 
грн кошторис  20 000 20 00 

4 Показник якості:      

 відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Шевченка % Розрахунок  50 50 

 9.1.3. Провести капітальний ремонт вул.Опришківської    500 000 500 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Опришківської грн. Кошторис видатків  500 000 500 000 

2 Показник продукту:      

 
площа дорожнього покриття вул.Опришківської, де проводиться 

капітальний ремонт 
м2 План робіт  410 410 

 
Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту вулиці Опришківської 
шт. План робіт  1 1 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 
вул.Опришківської 

грн кошторис  8 000 20 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 дороги по 
вул.Опришківській грн Прогнозна ціна  1 200 1 000 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 
ву.Опришківської 

% Розрахунок  100 100 

 9.1.4. Провести капітальний ремонт вул.Навроцького    150 000 150 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків грн. Кошторис видатків  150 000 150 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту вул. Навроцького 
шт. План робіт  1 1 

 
площа вулиці Навроцького, де планується провести капітальний 

ремонт 
м2 План робіт  145 145 

3 Показник ефективності:      
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 
вул.Навроцького 

грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття 
вул.Навроцького 

грн розрахунок  1 000 1 000 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

вул.Навроцького 
% Розрахунок  100 100 

 9.1.5 Провести капітальний ремонт вул.Трильовського    100 000 100 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків грн. Кошторис видатків  100 000 100 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту вул. Трильовського 
шт. План робіт  1 1 

 
площа вулиці Трильовського, де планується провести капітальний 

ремонт 
м2 План робіт  95 95 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

вул.Трильовського 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття 

вул.Трильовського 
грн розрахунок  1 000 1 000 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

вул.Трильовського 
% Розрахунок  100 100 

 9.1.6. Провести капітальний ремонт вул.Пекарської    150 000 150 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків грн. Кошторис видатків  150 000 150 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту вул. Пекарської 
шт. План робіт  1 1 

 площа вулиці Пекарської, де планується провести капітальний ремонт м2 План робіт  65 65 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

вул.Пекарської 
грн розрахунок  20 000 20 000 

 середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття вул.Пекарської грн розрахунок  2 000 2 000 

4 Показник якості:      
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

вул.Пекарської 
% Розрахунок  100 100 

 9.1.7. Провести капітальний ремонт вул.Драгоманова    150 000 150 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків грн. Кошторис видатків  150 000 150 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту вул. Драгоманова 
шт. План робіт  1 1 

 
площа вулиці Драгоманова, де планується провести капітальний 

ремонт 
м2 План робіт  65 65 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

вул.Драгоманова 
грн розрахунок  20 000 20 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття 

вул.Драгоманова 
грн розрахунок  2 000 2 000 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

вул.Драгоманова 
% Розрахунок  100 100 

 9.1.8. Провести капітальний ремонт вул.Шухевича    150 000 150 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків грн. Кошторис видатків  150 000 150 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту вул. Шухевича 
шт. План робіт  1 1 

 площа вулиці Шухевича, де планується провести капітальний ремонт м2 План робіт  65 65 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

вул.Шухевича 
грн розрахунок  20 000 20 000 

 середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття вул.Шухевича грн розрахунок  2 000 2 000 

4 Показник якості:      

 відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Шухевича % Розрахунок  100 100 

 9.1.9. Провести капітальний ремонт вул.Достоєвського    100 000 100 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків грн. Кошторис видатків  100 000 100 000 
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту вул. Достоєвського 
шт. План робіт  1 1 

 
площа вулиці Достоєвського, де планується провести капітальний 

ремонт 
м2 План робіт  40 40 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

вул.Достоєвського 
грн розрахунок  20 000 20 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття 

вул.Достоєвського 
грн розрахунок  2 000 2 000 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

вул.Достоєвського 
% Розрахунок  100 100 

 
9.1.10. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного 

покриття вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11) 
   300 000 300 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного 

покриття вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11) 
грн. Кошторис видатків  300 000 300 000 

2 Показник продукту:      

 
площа дорожнього покриття вул.Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та 

ДНЗ№11), де проводиться капітальний ремонт 
м2 План робіт  300 300 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2  дороги по вул. вул. 

Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11) 
грн Розрахунок  1 000 1 000 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього і 

тротуарного покриття вул.Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11) 
% Розрахунок  100 100 

 
9.1.11. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного 

покриття біля будинку №12 по вул. Довженка 
   236 316 236 316 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного 

покриття біля будинку №12 по вул.Довженка 
грн Кошторис видатків  236 316 236 316 

2 Показник продукту:      

 
площа дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по 

вул.Довженка, де планується провести капітальний ремонт 
м2 План робіт  276,5 276,5 

3 Показник ефективності:      
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття грн Прогнозована ціна  854,67 711,43 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього і 

тротуарного покриття біля будинку №12 по вул.Довженка 
% розрахунок  100 100 

 
9.1.12. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного 

покриття біля будинку №16 по вул. Довженка 
   207 976 207 976 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного 

покриття біля будинку №16 по вул. Довженка 
грн Кошторис видатків  207 976 207 976 

2 Показник продукту:      

 
площа дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. 

Довженка, де планується провести капітальний ремонт 
м2 План робіт  232 232 

3 Показник ефективності:      

 середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття грн Прогнозована ціна  896,45 896,45 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього і 

тротуарного покриття біля будинку №16 по вул.Довженка 
% розрахунок  100 100 

 
9.1.13. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття 

вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 в 

м.Коломиї 
   1 498 472 1 498 472 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на проведення  капітального ремонту дорожнього 

покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 
грн. Кошторис видатків  1 498 472 1 498 472 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку 

№2 до будинку №14 

шт. План робіт  1 1 

 
площа дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку 

№2 до будинку №14, де планується провести капітальний ремонт 
м2 План робіт  950 950 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до 

будинку №14 

грн розрахунок  10 000 10 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 дорожнього покриття 

вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 
грн розрахунок  1 566,81 1 566,81 

4 Показник якості:      
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього 

покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 
% Розрахунок  100 100 

 9.1.14. Провести капітальний ремонт вул.Шкільної с.Товмачик    1 000 000 1 000 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Шкільної с.Товмачик грн. Кошторис видатків  1 000 000 1 000 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту вул. Шкільна 
шт. План робіт  1 1 

 площа вулиці Шкільна, де планується провести капітальний ремонт м2 План робіт  750 750 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

вул.Шкільної с.Товмачик 
грн розрахунок  10 000 10 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття вул.Шкільної 

с.Товмачик 
грн розрахунок  1 320 1 320 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Шкільної 

с.Товмачик 
% Розрахунок  100 100 

 
9.1.15. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул. Копана с. Іванівці 
   950 000 950 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Копана с. Іванівці 
грн. Кошторис видатків  950 000 950 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту дорожнього покриття по вул. Копана с.Іванівці 
шт. План робіт  1 1 

 
площа вулиці Копана с.Іванівці,  де планується провести капітальний 

ремонт дорожнього покриття 
м2 План робіт  770 770 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

дорожнього покриття вул.Копана с.Іванівці 
грн розрахунок  10 000 10 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 дорожнього покриття 

вул.Копана с.Іванівці 
грн розрахунок  1 220,78 1 220,78 

5 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Копаної 

с.Іванівці 
% Розрахунок  100 100 
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 
9.1.16. Провести капітальний ремонт  дорожнього покриття 

вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 

с.Воскресинці  
   1 498 000 1 498 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці 

Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці 
грн. Кошторис видатків  1 498 000 1 498 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку 

№2 до будинку №10 в с. Воскресинці 

шт. План робіт  1 1 

 
площа дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку 

№2 до будинку №10 в с. Воскресинці,  де планується провести 

капітальний ремонт дорожнього покриття 

м2 План робіт  1 140 1 140 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

дорожнього покриття вул.Січових Стрільців від будинку №2 до 

будинку №10 с.Воскресинці 

грн розрахунок  15 000 15 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 дорожнього покриття 

вул.Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 

с.Воскресинці 

грн розрахунок  1 300,88 1 300,88 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Січових 

Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці 
% Розрахунок  100 100 

 9.1.17. Провести капітальний ремонт вул.Театральної    143 590 143 590 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків грн. Кошторис видатків  143 590 143 590 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту вул. Театральної 
шт. План робіт  1 1 

 
площа вулиці Театральної, де планується провести капітальний 

ремонт 
м2 План робіт  61,795 61,795 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

вул.Театральної 
грн розрахунок  20 000 20 000 

 середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття вул. Театральної грн розрахунок  2 000 2 000 

4 Показник якості:      
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

вул.Театральної 
% Розрахунок  100 100 

 9.1.18. Провести капітальний ремонт вул.Валова    143 590 143 590 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків грн. Кошторис видатків  143 590 143 590 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту вул. Валова 
шт. План робіт  1 1 

 площа вулиці Валова, де планується провести капітальний ремонт м2 План робіт  61,795 61,795 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

вул.Валова 
грн розрахунок  20 000 20 000 

 середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття вул. Валова грн розрахунок  2 000 2 000 

4 Показник якості:      

 відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. Валова % Розрахунок  100 100 

 
9.1.19. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття 

вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до 

будинку №2  в с.Воскресинці 
   110 408,5 110 408,5 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на виконання капітального ремонту дорожнього 

покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до 

будинку №2  в с.Воскресинці 

грн. Кошторис видатків  110 408,5 110 408,5 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. 

Петра Сагайдачного до будинку №2  в с.Воскресинці 

шт. План робіт  1 1 

 
площа дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра 

Сагайдачного до будинку №2  в с.Воскресинці, де планується 

провести капітальний ремонт 

м2 План робіт  50,2 50,2 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра 

Сагайдачного до будинку №2  в с.Воскресинці 

грн розрахунок  10 000 10 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 дорожнього покриття 

вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2  

в с.Воскресинці 

грн розрахунок  2 000 2 000 



12 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього 

покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до 

будинку №2  в с.Воскресинці 

% Розрахунок  100 100 

 9.2. Провести капітальний ремонт тротуарів міста    8 702 119 8 702 119 

 
9.2.1.Провести капітальний ремонт тротуарів по  

вул.Миколайчука 
   504 000 504 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по  вул.Миколайчука грн. Кошторис видатків  504 000 504 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту тротуарів по вул. Миколайчука 
шт. План робіт  1 1 

 
площа тротуарів по вул.Миколайчука,  де планується провести 

капітальний ремонт  
м2 План робіт  623,75 623,75 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

тротуарів по вул.Миколайчука 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару по 

вул.Миколайчука 
грн розрахунок  800 800 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по 

вул.Миколайчука 
% Розрахунок  100 100 

 9.2.2. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Лисенка    200 000 200 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків грн. Кошторис видатків  200 000 200 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту тротуарів по вул. Лисенка 
шт. План робіт  1 1 

 
площа тротуарів по вул. Лисенка,  де планується провести 

капітальний ремонт  
м2 План робіт  243,75 243,75 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

тротуарів по вул.Лисенка 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару по вул.Лисенка грн розрахунок  800 800 

4 Показник якості:      
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по 

вул.Лисенка 
% Розрахунок  100 100 

 
9.2.3. Провести капітальний ремонт тротуарних доріжок скверу 

по вул. Чехова  в м. Коломиї 
   1 300 000 1 300 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарних доріжок скверу по 

вул. Чехова  
грн. Кошторис видатків  1 300 000 1 300 000 

2 Показник продукту:      

 
площа тротуару скверу по вул.Чехова,  де проводиться капітальний 

ремонт 
м2 План робіт  2 167 2 167 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару скверу по вул. 

Чехова 
грн Прогнозована ціна  599,9 599,9 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарних 

доріжок скверу по вул. Чехова  в м. Коломиї згідно проектно-

кошторисної документації 

% Розрахунок  32,2 32,2 

 
9.2.4. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. 

Косачівській 
   1 000 000 1 000 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул. Косачівській грн. Кошторис видатків  1 000 000 1 000 000 

2 Показник продукту:      

 
площа тротуару по вул. Косачівській де проводиться капітальний 

ремонт 
м2 План робіт  900 900 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару по 

вул.Косачівській 
грн Прогнозована ціна  1 111,1 1 111,1 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по 

вул.Косачівській 
% Розрахунок  100 100 

 9.2.5. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Міцкевича    400 000 400 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Міцкевича грн. Кошторис   400 000 400 000 

2 Показник продукту:      
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту тротуарів по вул. Міцкевича 
шт. План робіт  1 1 

 
площа тротуарів по вул. Міцкевича,  де планується провести 

капітальний ремонт  
м2 План робіт  564,28 564,28 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

тротуарів по вул.Міцкевича 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару по 

вул.Міцкевича 
грн розрахунок  700 700 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по 

вул.Міцкевича 
% Розрахунок  100 100 

 9.2.6 Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Чехова    250 000 250 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Чехова грн. Кошторис   250 000 250 000 

2 Показник продукту:      

 площа тротуару по вул.Чехова, де проводиться капітальний ремонт м2 План робіт  228 228 

3 Показник ефективності:      

 середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару по вул.Чехова грн Прогнозована ціна  1 096,49 1 096,49 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по 

вул.Чехова 
% Розрахунок  100 100 

 
9.2.7. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинків №18, 

24, 26, 28 по вул.Леонтовича 
   700 000 700 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів біля будинків №18, 

24, 26, 28 по вул.Леонтовича 
грн. Кошторис   700 000 700 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту тротуарів біля будинків №18, 24,26,28 по вул. Леонтовича 
шт. План робіт  1 1 

 
площа тротуарів біля будинків №18, 24,26,28 по вул. Леонтовича,  де 

планується провести капітальний ремонт  
м2 План робіт  862,5 862,5 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул.Леонтовича 
грн розрахунок  10 000 10 000 
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару біля будинків 

№18, 24, 26, 28 по вул.Леонтовича 
грн розрахунок  800 800 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів біля 

будинків №18, 24, 26, 28 по вул.Леонтовича 
% Розрахунок  100 100 

 
9.2.8. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинків 

№236, 248, 250 по вул.Мазепи 
   600 000 600 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів біля будинків №236, 

248, 250 по вул.Мазепи 
грн. Кошторис   600 000 600 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул. Мазепи 
шт. План робіт  1 1 

 
площа тротуарів по вул. Мазепи,  де планується провести капітальний 

ремонт  
м2 План робіт  737,5 737,5 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул.Мазепи  
грн розрахунок  10 000 10 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуарів біля будинків 

№236, 248, 250 по вул.Мазепи 
грн розрахунок  800 800 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів біля 

будинків №236, 248, 250 по вул.Мазепи 
% Розрахунок  100 100 

 
9.2.9. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 

по вулиці Січових Стрільців 
   343 119 343 119 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 по 

вулиці Січових Стрільців 
грн Кошторис   343 119 343 119 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців 
шт. План робіт  1 1 

 
площа тротуару де планується встановити дрібнозернисті фігурні 

елементи мощення 
м2 План робіт  230 230 

 
протяжність бордюру, які планується встановити (з демонтажем 

існуючого) 
м План робіт  150 150 

 
протяжність поребрика, які планується встановити (з демонтажем 

існуючого) 
м План робіт  175 175 
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців 
грн кошторис  5 000 5 000 

 
середня вартість влаштування 1 м2 тротуару з дрібнозернистих 

фігурних елементів мощення (в тому числі демонтаж існуючої 

поверхні) 
грн розрахунок  905,4 905,4 

 середня вартість встановлення 1 м бордюру (із вартістю демонтажу) грн Прогнозована ціна  510 510 

 
середня вартість встановлення 1 м поребрика  (із вартістю 

демонтажу) 
грн Прогнозована ціна  305 305 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонті тротуарів біля 

будинку №33 по вулиці Січових Стрільців 
% Розрахунок  100 100 

 
9.2.10. Провести капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових 

Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського 
   1 400 000 1 400 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових 

Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського 
грн Кошторис   1 400 000 1 400 000 

2 Показник продукту:      

 
площа тротуару по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до 

вулиці Чайковського, де проводиться капітальний ремонт 
м2 План робіт  1 400 1 400 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2  тротуару по вулиці 

Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського 
грн розрахунок  1 000 1 000 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонті тротуарів по 

вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського 
% Розрахунок  100 100 

 
9.2.11. Провести капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових 

Стрільців, 46 
   155 000 155 000 

 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових 

Стрільців, 46 
грн Кошторис   155 000 155 000 

 Показник продукту:      

 
площа тротуару по вулиці Січових Стрільців, 46, де проводиться 

капітальний ремонт 
м2 План робіт  186,75 186,75 

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту тротуарів по вулиці Січових Стрільців, 46 
шт. План робіт  1 1 
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 Показник ефективності:      

 середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт грн кошторис  5 600 5 600 

 середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару грн розрахунок  800 800 

 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонті тротуарів по 

вулиці Січових Стрільців, 46 
% Розрахунок  100 100 

 
9.2.12. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. 

Крип`якевича 
   100 000 100 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул. Крип`якевича грн. Кошторис   100 000 100 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту тротуарів по вул. Крип’якевича 
шт. План робіт  1 1 

 
площа тротуарів по вул. Крип’якевича, де планується провести 

капітальний ремонт  
м2 План робіт  158,33 158,33 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

тротуарів по вул.Крип`якевича 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару по вул. 

Крип`якевича 
грн розрахунок  600 600 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по 

вул. Крип`якевича 
% Розрахунок  100 100 

 
9.2.13. Провести капітальний ремонт тротуарів по 

вул.Староміській 
   200 000 200 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Староміській грн. Кошторис   200 000 200 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту тротуарів по вул. Староміській 
шт. План робіт  1 1 

 
площа тротуарів по вул. Староміської, де планується провести 

капітальний ремонт 
м2 План робіт  321 321 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

тротуарів по вул.Староміській 
грн розрахунок  7 000 7 000 



18 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару по 

вул.Староміській 
грн розрахунок  601,24 601,24 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по 

вул.Староміській 
% Розрахунок  100 100 

 
9.2.14. Провести капітальний ремонт тротуарів по 

вул.Костомарова 
   100 000 100 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Костомарова грн. Кошторис   100 000 100 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту тротуарів по вул. Костомарова 
шт. План робіт  1 1 

 
площа тротуарів по вул. Костомарова, де планується провести 

капітальний ремонт 
м2 План робіт  158,33 158,33 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

тротуарів по вул.Костомарова 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару по 

вул.Костомарова 
грн розрахунок  600 600 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по 

вул.Костомарова 
% Розрахунок  100 100 

 
9.2.15. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинку 

№235 по вул.Мазепи 
   100 000 100 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів біля будинку №235 

по вул.Мазепи 
грн. Кошторис   100 000 100 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту тротуарів біля будинку № 235 по вул. Мазепи 
шт. План робіт  1 1 

 
площа тротуарів по вул. Мазепи, де планується провести капітальний 

ремонт  
м2 План робіт  158,33 158,33 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

тротуарів біля будинку №235 по вул.Мазепи  
грн розрахунок  5 000 5 000 
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуарів біля будинку 

№235 по вул.Мазепи 
грн розрахунок  600 600 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів біля 

будинку №235 по вул.Мазепи 
% Розрахунок  100 100 

 
9.2.16. Провести капітальний ремонт тротуарів по 

вул.Хмельницького 
   100 000 100 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по 

вул.Хмельницького 
грн. Кошторис   100 000 100 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту тротуарів по вул. Хмельницького 
шт. План робіт  1 1 

 
площа тротуарів по вул. Хмельницького, де планується провести 

капітальний ремонт 
м2 План робіт  158,33 158,33 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

тротуарів по вул.Хмельницького 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару по 

вул.Хмельницького 
грн розрахунок  600 600 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів  по 

вул.Хмельницького 
% Розрахунок  100 100 

 9.2.17. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Мазепи    900 000 900 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Мазепи грн. Кошторис   900 000 900 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту тротуарів по вул.Мазепи 
шт. План робіт  1 1 

 
площа тротуарів по вул. Мазепи, де  планується провести капітальний 

ремонт  
м2 План робіт  890 890 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

тротуарів по вул.Мазепи 
грн розрахунок  10 000 10 000 

 середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару по вул.Мазепи грн розрахунок  1 000 1 000 

4 Показник якості:      
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по 

вул.Мазепи 
% Розрахунок  100 100 

 
9.2.18. Провести капітальний ремонт тротуарних доріжок і 

прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия 
   200 000 200 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарних доріжок і 

прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия 
грн. Кошторис   200 000 200 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. 

Шевченка в м. Коломия 

шт. План робіт  1 1 

 
площа тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. 

Шевченка, де планується провести капітальний ремонт  
м2 План робіт  243 243 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. 

Шевченка 

грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуарних доріжок і 

прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка 
грн розрахунок  802,47 802,47 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарних 

доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка 
% Розрахунок  100 100 

 
9.2.19. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. 

Центральна  с. Іванівці 
   150 000 150 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Центральна  с. 

Іванівці 
грн. Кошторис   150 000 150 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту тротуарів по вул. Центральна в с. Іванівці 
шт. План робіт  1 1 

 
площа тротуарів по вул. Центральна в с. Іванівці де  планується 

провести капітальний ремонт  
м2 План робіт  181,25 181,25 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

тротуарів по вул.Центральна с.Іванівці 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару по 

вул.Центральній с.Іванівці 
грн розрахунок  800 800 
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по 

вул. Центральній  с. Іванівці 
% Розрахунок  100 100 

 9.3. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів міста    10 406 000 10 406 000 

 
9.3.1. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території між будинками №248-292 по вул. Мазепи 
   1 480 000 1 480 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території між будинками №248-292 по вул. Мазепи 
грн. Кошторис  1 480 000 1 480 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту міжквартальних проїздів  території між будинками № 248-

292 по вул.  Мазепи 

шт. План робіт  1 1 

 
площа покриття міжквартальних проїздів  території між будинками № 

248-292 по вул.  Мазепи, де  планується провести капітальний ремонт 
м2 План робіт  1 274 1 274 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

міжквартальних проїздів території між будинками №248-292 по вул. 

Мазепи 

грн розрахунок  15 000 15 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття міжквартальних 

проїздів території між будинками №248-292 по вул. Мазепи 
грн розрахунок  1 150 1 150 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

міжквартальних проїздів території між будинками №248-292 по вул. 

Мазепи 

% Розрахунок  100 100 

 
9.3.2. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів  по 

вул. Богуна 
   1 480 000 1 480 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів по 

вул. Богуна 
грн. Кошторис  1 480 000 1 480 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту міжквартальних проїздів   по вул.  Богуна 
шт. План робіт  1 1 

 
площа покриття міжквартальних проїздів  по вул.  Богуна, де  

планується провести капітальний ремонт 
м2 План робіт  1 274 1 274 

3 Показник ефективності:      
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№ 
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й фонд 
Усього 
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середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

міжквартальних проїздів по вул. Богуна 
грн розрахунок  15 000 15 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття міжквартальних 

проїздів по вул. Богуна 
грн розрахунок  1 150 1 150 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

міжквартальних проїздів по вул. Богуна 
% Розрахунок  100 100 

 
9.3.3. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території в мікрорайоні вулиці Чайковського 
   1 498 000 1 498 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території в мікрорайоні вулиці Чайковського 
грн. Кошторис  1 498 000 1 498 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту міжквартальних проїздів  території в мікрорайоні вулиці 

Чайковського  

шт. План робіт  1 1 

 
площа покриття міжквартальних проїздів території в мікрорайоні 

вулиці Чайковського,  де  планується провести капітальний ремонт  
м2 План робіт  1 236 1 236 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського 
грн розрахунок  15 000 15 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття міжквартальних 

проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського 
грн розрахунок  1 200 1 200 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського 
% Розрахунок  100 100 

 
9.3.4. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території в мікрорайоні вулиці Сахарова 
   1 300 000 1 300 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території в мікрорайоні вулиці Сахарова 
грн. Кошторис  1 300 000 1 300 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту міжквартальних проїздів  території в мікрорайоні вулиці 

Сахарова 

шт. План робіт  1 1 

 
площа покриття міжквартальних проїздів території в мікрорайоні 

вулиці Сахарова,  де  планується провести капітальний ремонт 
м2 План робіт  1 071 1 071 
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова 
грн розрахунок  15 000 15 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття міжквартальних 

проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова 
грн розрахунок  1 200 1 200 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова 
% Розрахунок  100 100 

 
9.3.5. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38,40,46 
   199 000 199 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території в мікрорайоні вулиці Чайковського №38,40,46 
грн. Кошторис видатків  199 000 199 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту міжквартальних проїздів  території в мікрорайоні вулиці 

Чайковського № 38, 40, 46 

шт. План робіт  1 1 

 
площа покриття міжквартальних проїздів проїздів  території в 

мікрорайоні вулиці Чайковського № 38, 40, 46, де  планується 

провести капітальний ремонт 

м2 План робіт  194 194 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського 

№ 38,40,46 

грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття міжквартальних 

проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38,40,46 
грн розрахунок  1 000 1 000 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського 

№ 38,40,46 

% Розрахунок  100 100 

 
9.3.6. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців 
 Кошторис  1 499 000 1 499 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців 
грн. Кошторис видатків  1 499 000 1 499 000 

2 Показник продукту:      
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту міжквартальних проїздів  території біля будинку № 39 по 

вулиці Січових Стрільців 

шт. План робіт  1 1 

 
площа покриття міжквартальних проїздів території біля будинку №39 

по вул.Січових Стрільців, де  планується провести капітальний 

ремонт 

м2 План робіт  1236,7 1236,7 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

міжквартальних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових 

Стрільців 

грн розрахунок  15 000 15 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття міжквартальних 

проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців 
грн розрахунок  1 200 1 200 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

міжквартальних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових 

Стрільців 

% Розрахунок  100 100 

 
9.3.7. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території  біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича 
   1 000 000 1 000 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території  біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича 
грн. Кошторис  1 000 000 1 000 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту міжквартальних проїздів  території біля будинків  № 4, 6, 18, 

20 по вулиці Леонтовича  

шт. План робіт  1 1 

 
 площа покриття міжквартальних проїздів території біля будинків  

№4, 6, 18, 20 по вул. Леонтовича,  де  планується провести 

капітальний ремонт  

м2 План робіт  820,8 820,8 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

міжквартальних проїздів території  біля будинку №4, 6, 18, 20 по 

вул.Леонтовича 

грн розрахунок  15 000 15 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття міжквартальних 

проїздів території  біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича 
грн розрахунок  1 200 1 200 

4 Показник якості:      
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

міжквартальних проїздів території  біля будинку №4, 6, 18, 20 по 

вул.Леонтовича 

% розрахунок  100 100 

 
9.3.8. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців 
   500 000 500 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців 
грн. Кошторис  500 000 500 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту міжквартальних проїздів  території біля будинку  № 44 по 

вулиці Січових Стрільців  

шт. План робіт  1 1 

 
площа покриття міжквартальних проїздів території біля будинку №44  

по вул.Січових Стрільців, де  планується провести капітальний 

ремонт 

м2 План робіт  426 426 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

міжквартальних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових 

Стрільців 

грн розрахунок  10 000 10 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття міжквартальних 

проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців 
грн розрахунок   1 150  1 150 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

міжквартальних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових 

Стрільців 

% розрахунок  100 100 

 
9.3.9. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття  

міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 12 
   500 000 500 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття  

міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 12 
грн. Кошторис видатків  500 000 500 000 

2 Показник продукту:      

 
площа дорожнього покриття міжквартальних проїздів 

пл..Привокзальної, де  планується провести капітальний ремонт 

міжквартальних проїздів 

м2 План робіт  500 500 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 дорожнього покриття 

міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 12 
грн розрахунок  1 000 1 000 
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№ 
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Показник 
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Джерело інформації 
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4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонті дорожнього 

покриття  міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 12 
% Розрахунок  100 100 

 
9.3.10. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території по вул.Вагилевича 
   50 000 50 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території по вул.Вагилевича 
грн. Кошторис видатків  50 000 50 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту міжквартальних проїздів по вул. Вагилевича 
шт. План робіт  1 1 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

міжквартальних проїздів території по вул.Вагилевича 
грн розрахунок  50 000 50 000 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

міжквартальних проїздів території по вул.Вагилевича 
% Розрахунок  100 100 

 
9.3.11. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території біля будинку №298 по вул. Мазепи 
   200 000 200 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території біля будинку №298 по вул. Мазепи 
грн Кошторис видатків  200 000 200 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту міжквартальних проїздів біля будинку №298  по вул. Мазепи  
шт. План робіт  1 1 

 
площа покриття міжквартальних проїздів біля будинку №298  по вул. 

Мазепи, де  планується провести капітальний ремонт  
м2 План робіт  190 190 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

міжквартальних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи 
грн розрахунок  10 000 10 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття міжквартальних 

проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи 
грн розрахунок  1 000 1 000 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

міжквартальних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи 
% Розрахунок  100 100 
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№ 
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Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни
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9.3.12. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території біля будинку №20 по вул. Палія 
   100 000 100 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території біля будинку №20 по вул. Палія 
грн Кошторис видатків  100 000 100 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. 

Палія 

шт. План робіт  1 1 

 
площа покриття міжквартальних проїздів біля будинку №20  по вул. 

Палія, де  планується провести капітальний ремонт 
м2 План робіт  95 95 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття міжквартальних 

проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія 
грн розрахунок  1 000 1 000 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту  

міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія 
% Розрахунок  100 100 

 
9.3.13. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території біля будинків №6, 10 по вул.Лисенка 
   200 000 200 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території біля будинків №6, 10 по вул. Лисенка 
грн Кошторис видатків  200 000 200 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту міжквартальних проїздів території біля будинків № 6, 10 по 

вул. Лисенка  

шт. План робіт  1 1 

 
площа покриття міжквартальних проїздів території біля будинків  № 

6, 10 по вул. Лисенка, де  планується провести капітальний ремонт 
м2 План робіт  190 190 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт  

міжквартальних проїздів території біля будинків №6, 10 по вул. 

Лисенка 

грн розрахунок  10 000 10 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття  міжквартальних 

проїздів території біля будинків №6, 10 по вул. Лисенка 
грн розрахунок  1 000 1 000 

4 Показник якості:      
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№ 
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відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

міжквартальних проїздів території біля будинків №6, 10 по вул. 

Лисенка 

% Розрахунок  100 100 

 
9.3.14. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території біля будинків №22-24 по вул.Шкрумеляка 
   200 000 200 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумеляка 
грн Кошторис видатків  200 000 200 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту міжквартальних проїздів території біля будинків № 22-24 по 

вул. Шкрумеляка 

шт. План робіт  1 1 

 
площа покриття міжквартальних проїздів території біля будинків  № 

22-24 по вул. Шкрумеляка, де  планується провести капітальний 

ремонт 

м2 План робіт  190 190 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт  

міжквартальних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. 

Шкрумеляка 

грн розрахунок  10 000 10 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття  міжквартальних 

проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумеляка 
грн розрахунок  1 000 1 000 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

міжквартальних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. 

Шкрумеляка 

% Розрахунок  100 100 

 
9.3.15. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території біля будинків №48-50 по вул.Чайковського 
   100 000 100 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території біля будинків №48-50 по вул.Чайковського 
грн Кошторис видатків  100 000 100 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту міжквартальних проїздів території біля будинків № 48-50 по 

вул. Чайковського 

шт. План робіт  1 1 

 
площа покриття міжквартальних проїздів території біля будинків  № 

48-50 по вул. Чайковського, де  планується провести капітальний 

ремонт 

м2 План робіт  95 95 
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт  

міжквартальних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. 

Чайковського 

грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття  міжквартальних 

проїздів території біля будинків №48-50 по вул. Чайковського 
грн розрахунок  1 000 1 000 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

міжквартальних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. 

Чайковського 

% Розрахунок  100 100 

 
9.13.16. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території біля будинків №20,22 по вул. Лисенка 
   100 000 100 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів 

території біля будинків №20,22 по вул. Лисенка 
грн Кошторис видатків  100 000 100 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту міжквартальних проїздів території біля будинків № 20,22 по 

вул. Лисенка  

шт. План робіт  1 1 

 
площа покриття міжквартальних проїздів території біля будинків  № 

20, 22 по вул. Лисенка, де  планується провести капітальний ремонт 
м2 План робіт  95 95 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт  

міжквартальних проїздів території біля будинків №20,22 по вул. 

Лисенка 

грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття  міжквартальних 

проїздів території біля будинків №20,22 по вул. Лисенка 
грн розрахунок  1 000 1 000 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту 

міжквартальних проїздів території біля будинків №20,22 по вул. 

Лисенка 

% Розрахунок  100 100 

 9.4. Провести капітальний ремонт інших об`єктів    810 000 810 000 

 9.4.1. Провести капітальний ремонт скверу по вул.Карпатській    410 000 410 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків на капітальний ремонт скверу по вул.Карпатській грн Кошторис видатків  410 000 410 000 

2 Показник продукту:      
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту скверу по вул. Карпатській 
шт. План робіт  1 1 

 
площа доріжок у сквері по вулиці Карпатській, де  планується 

провести капітальний ремонт 
м2 План робіт  500 500 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

скверу по вул.Карпатській 
грн розрахунок  10 000 10 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття в сквері по 

вул.Карпатській 
грн розрахунок  800 800 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту скверу по 

вул.Карпатській 
% Розрахунок  100 100 

 9.4.2. Провести капітальний ремонт скверу по пл.Привокзальній    200 000 200 000 

1 Показник затрат:      

 Обсяг видатків на капітальний ремонт скверу по пл.Привокзальній    200 000 200 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту скверу по пл.  Привокзальній 
шт. План робіт  1 1 

 
площа доріжок у сквері по пл..Привокзальній, де  планується 

провести капітальний ремонт 
м2 План робіт  243,75 243,75 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

скверу по пл.Привокзальній 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття в сквері по 

пл.Привокзальній 
грн розрахунок  800 800 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту скверу по 

пл.Привокзальній 
% Розрахунок  100 100 

 
9.4.3. Провести капітальний ремонт скверу біля пам`ятника 

Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці 
   200 000 200 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт скверу біля пам`ятника 

Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці 
   200 000 200 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту скверу біля пам`ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці 
шт. План робіт  1 1 
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 
площа доріжок у сквері біля пам`ятника Т.Г.Шевченка в 

с.Воскресинці, де  планується провести капітальний ремонт 
м2 План робіт  195 195 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

скверу біля пам`ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття в сквері біля 

пам`ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці 
грн розрахунок   1 000 1 000 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту скверу біля 

пам`ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці 
% Розрахунок  100 100 

 9.5. Провести капітальний ремонт каналізаційних мереж    853 000 853 000 

 
9.5.1. Провести капітальний ремонт дощової каналізації по 

вул.Довженка 
грн План робіт  295 000 295 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт дощової каналізації по 
вул.Довженка 

грн Кошторис видатків  295 000 295 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту дощової каналізації по вул. Довженка 
шт. План робіт  1 1 

 
протяжність мережі дощової каналізації по  вул. Довженка, де  

планується провести капітальний ремонт 
М План робіт  190 190 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

дощової каналізації по вул.Довженка 
грн розрахунок  10 000 10 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м/п дощової каналізації по 

вул.Довженка 
грн розрахунок  1 500 1 500 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дощової 

каналізації по вул.Довженка 
% Розрахунок  100 100 

 
9.5.2. Провести капітальний ремонт дощової каналізації по 

вул.Мазепи, 270-272 
грн План робіт  80 000 80 00 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт дощової каналізації по 
вул.Мазепи, 270-272 

грн Кошторис видатків  80 000 80 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту дощової каналізації по вул. Мазепи № 270-272 
шт. План робіт  1 1 
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 
протяжність мережі дощової каналізації по  вул. по вул. Мазепи 

№270-272, де  планується провести капітальний ремонт 
м2 План робіт  48 48 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

дощової каналізації  по вул.Мазепи, 270-272 
грн розрахунок  8 000 8 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м/п дощової каналізації  по 

вул.Мазепи, 270-272 
грн розрахунок  1 500 1 500 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дощової 

каналізації по вул.Мазепи, 270-272 
% Розрахунок  100 100 

 
9.5.3. Провести капітальний ремонт каналізаційної мережі по 

вулиці Йосипа Сліпого 
грн План робіт  298 000 298 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі по 
вулиці Йосипа Сліпого грн Кошторис видатків  298 000 298 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого 
шт. План робіт  1 1 

 
Протяжність каналізаційної мережі по  вул. по вул. Йосипа Сліпого, 

де  планується провести капітальний ремонт 
м2 План робіт  220 220 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м/п каналізаційної мережі по 

вулиці Йосипа Сліпого 
грн розрахунок  1 331,82 1 331,82 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту каналізаційної 

мережі по вулиці Йосипа Сліпого 
% Розрахунок  100 100 

 
9.5.4. Провести капітальний ремонт каналізаційної мережі по 

вулиці Довбуша 
грн План робіт  80 000 80 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі по 
вулиці Довбуша грн Кошторис видатків  80 000 80 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту каналізаційної мережі по вулиці Довбуша 
шт. План робіт  1 1 
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№ 
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Протяжність каналізаційної мережі по вул. Довбуша, де  планується 

провести капітальний ремонт 
м2 План робіт  75 75 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

каналізаційної мережі по вулиці Довбуша 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м/п каналізаційної мережі по 

вулиці Довбуша 
грн розрахунок  1 000 1 000 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту каналізаційної 

мережі по вулиці Довбуша 
% Розрахунок  100 100 

 
9.5.5. Провести капітальний ремонт каналізаційної мережі по 

вул.Шкрумеляка, 20-24 
грн План робіт  100 000 100 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі по 
вул.Шкрумеляка, 20-24 грн Кошторис видатків  100 000 100 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24 
шт. План робіт  1 1 

 
Протяжність каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24, де  

планується провести капітальний ремонт 
м2 План робіт  65 65 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м/п каналізаційної мережі по 

вул.Шкрумеляка, 20-24 
грн розрахунок  1 461,54 1 461,54 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту каналізаційної 

мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24 
% Розрахунок  100 100 

 9.6. Провести капітальний ремонт майданчиків    570 000 570 000 

 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт спортивного майданчика біля 

будинку №36 по вул.Богуна 
грн Кошторис  50 000 50 000 

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика по 

вул.Карпатській 
грн Кошторис  90 000 90 000 

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля 

будинку №5 по вул.Стефаника 
грн Кошторис  100 000 100 000 
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Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля 

будинку №213 по вул.Франка 
грн Кошторис  90 000 90 000 

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля 

будинку №4 по вул.Костомарова 
грн Кошторис  90 000 90 000 

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля 

будинку №32 по вул.Лисенка 
грн Кошторис  150 000 150 000 

 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту спортивного майданчика біля будинку №36 по вул. Богуна 
шт. План робіт  1 1 

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту дитячих майданчиків 
шт. План робіт  5 5 

 
кількість спортивних майданчиків біля будинку № 36 по вул. Богуна, 

на яких планується провести капітальний ремонт  
шт. План робіт  1 1 

 
кількість дитячих майданчиків, на яких планується провести 

капітальний ремонт  
шт. План робіт  5 5 

 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

спортивного майданчика біля будинку №36 по вул.Богуна 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 спортивного майданчика 

біля будинку №36 по вул.Богуна 
грн розрахунок  45 000 45 000 

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

дитячих майданчиків 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика  грн розрахунок  99 000 99 000 

 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту спортивного 

майданчика біля будинку №36 по вул.Богуна 
% Розрахунок  100 100 

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дитячих 

майданчиків 
% Розрахунок  100 100 

 9.7. Провести капітальний ремонт зупинок міста    425 00 425 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусних зупинок по 

вул.Франка 
грн. Кошторис видатків  100 000 100 000 

 
Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки по 

вул.Мазепи, 263 
грн. Кошторис видатків  100 000 100 000 

 
Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки по 

вул.Довбуша 
грн. Кошторис видатків  75 000 75 000 
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки на 

перехресті вулиць Пирогова-Січинського 
грн. Кошторис видатків  50 000 50 000 

 
Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки на 

перехресті вулиць Староміської-Козакевича 
грн. Кошторис видатків  50 000 50 000 

 
Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки по 

вул.Рильського 
грн. Кошторис видатків  50 000 50 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість автобусних зупинок по вул. Франка, на яких планується 

проведення капітального ремонту  
шт. План робіт  2 2 

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту автобусних зупинок по вул. Франка 
шт. План робіт  1 1 

 
кількість автобусних зупинок по вул. Мазепи, 263, на яких планується 

проведення капітального ремонту  
шт. План робіт  1 1 

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту автобусної зупинки по вул. Мазепи, 263 
шт. План робіт  1 1 

 
кількість автобусних зупинок по вул. Довбуша на яких планується 

проведення капітального ремонту  
шт. План робіт  1 1 

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту автобусної зупинки по вул. Довбуша 
шт. План робіт  1 1 

 
кількість автобусних зупинок міста, на яких планується проведення 

капітального ремонту  
шт. План робіт  3 3 

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту автобусних  зупинок міста 
шт. План робіт  3 3 

3 Показник ефективності:      

 середня вартість капітального ремонту 1 зупинки по вул. Франка грн розрахунок  47 500 47 500 

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

автобусних зупинок по вул. Франка 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 середня вартість капітального ремонту 1 зупинки по вул. Мазепи, 263 грн розрахунок  95 000 95 000 

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

автобусної зупинки по вул. Мазепи, 263 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 середня вартість капітального ремонту 1 зупинки по вул. Довбуша грн розрахунок  70 000 40 000 

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

автобусної зупинки по вул. Довбуша 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 середня вартість капітального ремонту 1 автобусної зупинки міста грн розрахунок  45 000 45 000 

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

автобусних зупинок міста 
грн розрахунок  5 000 5 000 

4 Показник якості:      
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№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 
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фонд 
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1 2 3 4 5 6 7 

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонті автобусних 

зупинок 
% Розрахунок  100 100 

 9.8. Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення    1 855 000 1 855 000 

 
9.8.1. Провести капітальний ремонт  вуличного освітлення 

(вул.Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, 

Дружби) 

   210 000 210 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт  вуличного освітлення 

(вул.Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, 

Дружби) 

грн. Кошторис видатків  210 000 210 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту вуличного освітлення ( вул. Кийданецька, Хвильового, 

Мельничука, Паторжинського, Дружби)  

шт. План робіт  1 1 

 
протяжність мережі вуличного освітлення (вул. Кийданецька, 

Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби),  де  планується 

провести капітальний ремонт із встановленням світильників  

м План робіт  1 530 1 530 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

вуличного освітлення (вул.Кийданецька, Хвильового, Мельничука, 

Паторжинського, Дружби) 

грн розрахунок  3 000 3 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м мереж вуличного 

освітлення (вул.Кийданецька, Хвильового, Мельничука, 

Паторжинського, Дружби) з встановленням світильників 

грн розрахунок  135,29 135,29 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту  вуличного 

освітлення (вул.Кийданецька, Хвильового, Мельничука, 

Паторжинського, Дружби) 

% Розрахунок  100 100 

 
9.8.2. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. 

Франка, вул.Сотні Гамалії) 
   200 000 200 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. 

Франка, вул.Сотні Гамалії) 
грн. Кошторис видатків  200 000 200 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту вуличного освітлення ( вул. Франка, вул. Сотні Гамалії) 
шт. План робіт  1 1 
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№ 

з/п 
Показник 
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протяжність мережі вуличного освітлення (вул. Франка, вул. Сотні 

Гамалії),  де  планується провести капітальний ремонт 
м План робіт  1 300 1 300 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

вуличного освітлення (вул. Франка, вул.Сотні Гамалії) 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 мереж вуличного 

освітлення (вул. Франка, вул.Сотні Гамалії) 
грн розрахунок  150 150 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного 

освітлення (вул. Франка, вул.Сотні Гамалії) 
% Розрахунок  100 100 

 
9.8.3. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці 

Рушинівська с. Товмачик 
   150 000 150 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці 

Рушинівська с. Товмачик 
грн. Кошторис видатків  150 000 150 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту вуличного освітлення по вул. Рушинівській в с. Товмачик 
шт. План робіт  1 1 

 
протяжність мережі вуличного освітлення по вул. Рушинівській в с. 

Товмачик,  де  планується провести капітальний ремонт 
м План робіт  966,7 966,7 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

вуличного освітлення вулиці Рушинівська с.Товмачик 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 мереж вуличного 

освітлення вулиці Рушинівська с. Товмачик 
грн розрахунок  150 150 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного 

освітлення вулиці Рушинівська с. Товмачик 
% Розрахунок  100 100 

 
9.8.4. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення біля 

будинку №248 по вул. Мазепи 
   120 000 120 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вуличного 
освітлення біля будинку № 248 по вул.Мазепи  

грн. Кошторис видатків  120 000 120 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість ліхтарів вуличного освітлення, які планується встановити по 
вул.Мазепи, 248 

шт. План робіт  8 8 

3 Показник ефективності:      
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середня вартість встановлення 1 ліхтаря вуличного освітлення по 
вул.Мазепи (із прокладанням кабелів) 

грн розрахунок  15 000 15 000 

4 Показник якості:      

 
відсоток завершеності капітального ремонту  мереж вуличного 
освітлення біля будинку № 248 по вул.Мазепи 

% Розрахунок  100 100 

 
9.8.5. Провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення  

с. Іванівці 
   400 000 400 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення  
с.Іванівці 

грн. Кошторис видатків  400 000 400 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту мереж вуличного освітлення  в с.  Іванівці 
шт. План робіт  1 1 

 
протяжність мережі вуличного освітлення в с. Іванівці,  де  

планується провести капітальний ремонт 
м План робіт  2 600 2 600 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

вуличного освітлення  с. Іванівці 
грн розрахунок  10 000 10 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 мереж вуличного 

освітлення  с. Іванівці 
грн розрахунок  150 150 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту мереж 
вуличного освітлення  с. Іванівці 

% Розрахунок  100 100 

 
9.8.6. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення 

с.Саджавка та с. Кубаївка 
   330 000 330 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення 
с.Саджавка та с. Кубаївка 

грн. Кошторис видатків  330 000 330 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту вуличного освітлення в с. Саджавка та с. Кубаївка 
шт. План робіт  1 1 

 
кількість світильників вуличного освітлення с. Саджавка та с. 

Кубаївка,  які планується встановити 
шт. План робіт  91 91 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

вуличного освітлення  с.Саджавка та с. Кубаївка 
грн розрахунок  3 000 3 000 

 
середня вартість встановлення 1 світильника вуличного освітлення в 

с. Саджавка та с. Кубаївка (із прокладанням кабелів) 
грн розрахунок  3 593,4 3 593,4 

4 Показник якості:      
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відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного 
освітлення с.Саджавка та с. Кубаївка 

% Розрахунок  100 100 

 
9.8.7. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення 

с.Воскресинці 
   295 000 295 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення 
с.Воскресинці 

грн. Кошторис видатків  295 000 295 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту вуличного освітлення в с. Воскресінці 
шт. План робіт  1 1 

 
Протяжність мережі вуличного освітлення с.Воскресинці,  де  

планується провести капітальний ремонт 
м План робіт  1 933,3 1 933,3 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

вуличного освітлення  с. Воскресинці 
грн розрахунок  5 000 5 000 

 
середня вартість капітального ремонту 1 м2 мереж вуличного 

освітлення  с.Воскресинці 
грн розрахунок  150 150 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного 
освітлення с. Воскресинці 

% Розрахунок  100 100 

 
9.8.8. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення 

с.Товмачик Коломийського району 
   150 000 150 000 

1 Показник затрат:      

 
Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення 
с.Товмачик 

грн. 
Рішення міської ради від 

28.03.2019 №3532-42/2019 
 150 000 150 000 

2 Показник продукту:      

 
кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального 

ремонту вуличного освітлення в с. Товмачик 
шт. План робіт  1 1 

 
кількість світильників вуличного освітлення які планується 

встановити в с. Товмачик,   
шт. План робіт  40 40 

3 Показник ефективності:      

 
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт 

вуличного освітлення  с. Товмачик 
грн розрахунок  3 000 3 000 

 
середня вартість встановлення 1 світильника вуличного освітлення в 

с. Товмачик (із прокладанням кабелів) 
грн розрахунок  3 675 3 675 

4 Показник якості:      

 
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного 
освітлення с.Саджавка та с. Кубаївка 

% Розрахунок  100 100 
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