
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження № Х§2~в1д 21.07.2020року Перещепинська міська рада 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Перещепинська міська рада 04338463
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за €ДР$ІОУ)

2. 0110000 Перещепинська міська рада 04338463
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад

04558000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 989 766,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 429 766,00 гривень та

спеціального фонду- 560 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, 
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» 
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019р. №20-17/VII.
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Плану соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської міської об'єднаної територіальної громади на 
2020 пік" віл 24 гпулня 2019 поку №1-17/УП :

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

№з/п Ціль державної політики

1 забезпечення ефективного виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Перещепинської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Здійснення Перещепинською міською радою наданих законодавством повноважень, в 

тому числі заходи з інформатизації
16 429 766,00 80 000,00 16 509 766,00

2 Поповнення матеріально- технічної бази, в тому числі заходи з інформатизації 0,00 480 000,00 480 000,00
УСЬОГО 16 429 766,00 560 000,00 16 989 766,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

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

1 2 3 4 5

1

Програми розвитку місцевого самоврядування 
діяльності органів місцевого самоврядування 
Перещепинської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2019-2022 роки

0,00 400 000,00 400 000,00

2
Програма інформатизації Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади 
на2019-2022рр. 40 000,00 80 000,00 120 000,00

Усього 40 000,00 480 000,00 520 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Савельев В.І.

№з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 62,50 0,00 62,50
Продукту 0,00

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 3 580,00 20,00 3 600,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. журнал реєстрації рішень сесій 1 730,00 3,00 1 733,00

^-іС>-7[р^“?Іфекгивності 0,00
кіль^ть &гсоняних лтМЗв&'зйернемь заяв, скарг на одного

од. розрахунок 60,10 0,00 60,10

<йв^ди|но зм^ігЬн^^правових актів на одного 
npanSiW V од. розрахунок 29,00 0,00 29,00

ІІ V І 9 //^/£втра ання о^р^йатної одиниці гри. розрахунок^ / 262 876,26 8 960,00 271 836,26

(підпис) /

Перещепинський м голова
(ініціали/шіщал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження від 21.07.2020року Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.____________ 0100000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Перещепинська міська рада______________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04338463
(код за ЄДРПОУ)

2.____________ 0110000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Перещепинська міська рада_________________________________
(найменування відповідального виконавця)

04338463
(код за ЄДРПОУ)

3. 0114060
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4060
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0828
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів______

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

04558000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 553 770,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 488 770,00 гривень та

спеціального фонду- 65 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ,
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019р. №20-17/VII.
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Плану соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської міської об'єднаної територіальної громади на 
2020 рік" від 24 грудня 2019 року №1-17/УП

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

№з/п Ціль державної політики

1 Організація культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення»

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№з/п Напрями використання бюджетних коштів

■— 4.J"—■

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення матеріально- 

технічної бази закладів культури, в тому числі заходи з інформатизації
4 488 770,00 65 000,00 4 553 770,00

УСЬОГО 4 488 770,00 65 000,00 4 553 770,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

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

1 2 3 4 5
1 План соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської міської 

об' єднаної територіальної громади на 2020 рік 4 488 770,00 65 000,00 4 553 770,00

Усього 4 488 770,00 65 000,00 4 553 770,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат • 0,00

кількість установ - усього од. Мережа установ 9,00 0,00 9,00
Обсяг видатків для надання послуг з організацій культурного 

дозвілля населення
грн. Розрахунок 4 488 770,00 65 000,00 4 553 770,00

Продукту 0,00
кількість відвідувачів • усього осіб журнал реєстрації 79 200,00 0,00 79 200,00

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного 
* дозвілля населення

од. журнал реєстрації 360,00 0,00 360,00

Ефективності 0,00
середні витрарр^ одного відвідувача грн. Розрахунок . 56,68 0,50 57,18

Перещепинський міський г<^ № 1 Савельев В.І.
(підпис)

і

(івіціали/шщіал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження №^5^*від21.07.2020року Перещепинська міська рада 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Перещепинська міська рада___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04338463 
(код за ЄДРПОУ)

1._____________0100000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Перещепинська міська рада 04338463
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 04558000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3119 972,49 гривень, у тому числі загального фонду 3119 972,49 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019р. №20-17/УП.
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Плану соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської міської об'єднаної територіальної громади на 
2020 рік" від 24 грудня 2019 року №1-17/УП

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

№з/п Ціль державної політики

1 підвищити рівень благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми 
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Забезпечення утримання в належному технічному стані об' сктів дорожнього господарства
2 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3 Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд
4 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
5 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
6 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо )
7 Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)



8 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
9 Забезпечення благоустрою кладовищ

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення благоустрою міста 3119 972,49 0,00 3 119 972,49

УСЬОГО 3119 972,49 0,00 3 119 972,49

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

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

1 2 3 4 5

1
План соціально-економічного
та культурного розвитку Перещепинської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

3 119 972,49 0,00 3 119 972,49

Усього 3119 972,49 0,00 3119972,49

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат • 0,00

площа, що підлягає прибиранню, догляду кв. м. 2 000,00 0,00 2 000,00
протяжність мереж вуличного освітлення км. 45,00 0,00 45,00

осяг видатків на електричну енергію грн. 906 000,00 0,00 906 000,00
кількість ставок робітників ОД- 8,00 0,00 8,00

Продукту 0,00
площа, що підлягає прибиранню, догляду KB. м. 2 000,00 0,00 2 000,00
протяжність мереж вуличного освітлення км. 45,00 0,00 45,00

планова кількість електроенергії кВт.год 377 500,00 0,00 377 500,00
Ефективності 0,00

середні витратинаутримання 1 км мережі вуличного освітлення грн. 20 133,00 0,00 20 133,00

^/^^р&біМ^гоати н&^римання 1 працівника з благоустрою грн. 69 144,00 0,00 69 144,00

Перещепинсы
(підпис)

(підпис)

(інішалн/інщіал, прізвище)

ПОГОДЖЕ 
ПерещепинськаМі 
(Назва місцево

(інішали/ініпіал, прізвище)

________ 21.07.2020
(Дата погодження) 

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження № /SGвід 21,07.2020року Перещепинська міська рада 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.____________ 0100000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Перещепинська міська рада_______________ _________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04338463 1
(код за ЄДРПОУ)

2.__________ 0110000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Перещепинська міська рада_________________________________
(найменування відповідального виконавця)

04338463 
(код за ЄДРПОУ)

3. 0117461 7461 04S6
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 04558000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 890 451,00 гривень, у тому числі загального фонду. З 890 451,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ’
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» 
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019р. №20-17/VIL
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Плану соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської міської об'єднаної територіальної громади на 
2020 рік" від 24 грудня 2019 року №1-17/УП

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

№ з/п Ціль державної політики

1 покращити стан автомобільних доріг Перещепинської об'єднаної територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури 3 890451,00 0,00 3 890451,00

УСЬОГО 3 890 451,00 0,00 3 890451,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

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

1 2 3 4 5

1
План соціально-економічного
та культурного розвитку Перещепинської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

3 890451,00 0,00 3 890451,00

Усього 3 890451,00 0,00 3 890 451,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат • 0,00

обсяг видатків на поточний ремонт грн. 3 890451,00 0,00 3 890451,00
Продукту 0,00

площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести 
поточний ремонт

км. * 8 645,00 0,00 8645,00

Ефективності 0,00
середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої 

• мережі
грн. 450,00 0,00 450,00

(ПІДПИС) (інщіалиЛніціал, прізвище)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОД
Перещепигіі(ь1& фй^ька рада! 
(Назвамі інансо

Перещепинсь^й^єь

Переїдені

4


