
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

Перещепинська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ /'/б

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Перещепинська міська рада

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Перещепинська міська рада

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0110150 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

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 16 648 728,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 035 866,00 гривень та

спеціального фонду- 612 862,00 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 бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 20.12.2018р. №18-8/VIL
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 
16.01.2019р. №14-9/УП.;Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджет об'єднаної територіальної 
громади на 2019 рік" від 13.03.2019р. №15-11/VII, Рішення Перещепинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджет 
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 13.05.2019р. №8-12/VII, Рішення Перещепинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18- 
8/УІІ "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 31.05.2019р. №4-13/УП
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від20 грудня 2018 року №l-8/VII;Рішення Перещепинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджет об'єднаної 
територіальної громади на 2019 рік" від 12.07.2019р. №8-14/УП

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Перещепинської міської ради___________________________

7. Завдання бюджетної програми:



£

№ з/п Завдання

1 -> 2
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Напрями використання бюджетних коштів:
£ (гри)

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку Усього

1 2 3 4 5 6
1 Здійснення Перещепинською міською радою наданих законодавствоиповноважень 16035 866,00 60000,00 0,00 16 095 866,00
2 Поповнення матеріально- технічної бази 0,00 552 862,00 552 862,00 552 862,00

УСЬОГО 16 035 866,00 612 862,00 552 862,00 16 648 728,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості 
діяльності органів місцевого самоврядування Перещепинської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2022 роки

0,00 552 862,00 552 862,00

Усього 0,00 552 862,00 552 862,00

10. і показники бюджетної

№ з/п Показник
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 1 473,00 0,00 1 473,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.
журнал реєстрації рішень сесій, 
розпоряджень міського голови

556,00 0,00 556,00

Ефективності 0,00
кількість виконан^^та^тів^^^^тон^^я^скарг на одного

од. розрахунок 26,00 0,00 26,00

кількість прийЖай1 н,ой2фгдаа<£ар5вай  ̂айпв на одного 
Ж^/а^іраціваика V. од. розрахунок 9,80 0,00 9,80

витр5^пСна6йрймацня7>дЙІа штатн0ї\^н<<ЦІ грн. розрахунок 256 573,86 8 845,79 265 419,65

В.о.Перещепинського місько Копитько М.Г.

(підпис) (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

_______________ Перещепинська міська рада______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1. 0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради

2.

(код)

0110000 Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0116011 0610

(найменування відповідального виконавця)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

580 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 530 000,00 гривень та

спеціального фонду- 50 000,00 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 2019 рік" від 20.12.2018р. №18-8/VIL
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від 16.01.2019р. №14-9/VII.
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від 13.03.2019р. №15-11/VIL,Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджетбюджет об'єднаної 
територіальної громади на 2019 рік" від 13.05.2019р. №8-12/УП
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від20 грудня 2018 року №l-8/VII ;Рішення Перещепинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджет об'єднаної 
територіальної громади на 2019 рік" від 12.07.2019р. №8-14/УП
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Програми «Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, що належать до спільної власності 
територіальної громади на 2019 — 2021 роки» від20 грудня 2018 року №5-8/УП ;



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

№ з/п Ціль Державної політики

7. Мета бюджетної програми *
покращення обслуговування житлового господарства, якісне технічне обслуговування житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання підтримки підприємствам житлового господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 підтримка функціонування комунальних підприємств для забезпечення належного 
обслуговування населення громади;

530000,00 0,00 530 000,00

2 Проектування об'єктів житлового фонду 0,00 50 000,00 50000,00
Усього 530 000,00 50 000,00 580 000,00

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

Надання фінансової 
підтримки комунальним підприємствам, 
що належать до спільної власності територіальної громади 
на 2019-2021 роки

530000,00 0,00 530 000,00

1

Програма соціально-економічного 
та культурного розвитку Перещепинської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

0,00 50000,00 50000,00

Усього 530 000,00 50000,00 580 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат 0,00

кількість підприємств, які потребують підтримки од. Рішення сесій 1,00 0,00 1,00

Обсяг видатків гри. кошторис 530000,00 0,00 200 000,00
Обсяг видатків на проектування грн. кошторис 0,00 50000,00 50 000,00



2 Продукту * 0,00
кількість підприємств, яким планується надання підтримки од. звітність, < 1,00 0,00 1,00

Кількість об’єктів на проектування од. рішення сесії 0,00 2,00 2,00
3 Ефективності 0,00

—.«„середня сума підтримки одному збитковому підприємству грн. розрахунок 530000,00 0,00 200 000,00
■■ М Середні витрати на проектування грн. розрахунок 0,00 50 000,00 50 000,00
-------a4fЯкості 0,00
** ї?іитом^>ваґ§‘«пиприємств, яким планується надання дотації, до відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

ІСЬКОГО Копитько М.Г.

(підписі (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
,Розпорядження міського голови

в

_______________ Перещепинська міська рада______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Jfe №____________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 219 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 219 000,00 гривень та

1. 0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради

2.

(код)

0110000 Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0116013 0620

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 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 2019 рік" від 20.12.2018р. №18-8/VII.
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від 16.01.2019р. №14-9/VIL
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від 13.03.2019р. №15-11/VII, Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р№18-8/УП "Про бюджетбюджет об'єднаної 
територіальної громади на 2019 рік" від 13.05.2019р. №8-12/УП
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від20 грудня 2018 року №1-8/УП ;Рішення Перещепинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджет об'єднаної 
територіальної громади на 2019 рік" від 12.07.2019р. №8-14/УП
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Програми «Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, що належать до спільної власності 
територіальної громади на 2019 — 2021 роки» від20 грудня 2018 року №5-8/УП ;



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

№ з/п
**

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми ,1
покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості, розвиток водопровідно-каналізаційного господарства, охорона та раціональне икористання джерел питного 
водопостачання 

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1

підтримка функціонування комунальних підприємств для забезпечення належного 
обслуговування населення громади; покращення забезпечення населення питною водою 
нормативної якості, розвиток водопровідно-каналізаційного господарства, охорона та 
раціональне н

2 219 000,00 0,00 2 219000,00

Усього 2 219 000,00 0,00 2 219000,00

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
Надання фінансової 
підтримки комунальним підприємствам, 
що належать до спільної власності територіальної громади 
на 2019-2021 роки

2 219000,00 0,00 2 219 000,00

Усього 2 219 000,00 0,00 2 219 000,00

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 підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 

які потребують підтримки
од. Рішення сесій 2,00 0,00 2,00

Обсяг видатків грн. кошторис 2 219000,00 0,00 2 219000,00
Продукту 0,00

кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
яким планується надання підтримки

од. звітність
ч

2,00 0,00 2,00



Ефективності * 0,00
середня сума підтримки одному підприємству грн. розрахунок' о 1 109500,00 0,00 1 109 500,00

Якості 0,00
питома вага підприєйр^а доз^ці^овігіщжаналізаційного 

господарства^якйм*плануєй>ея»ц§датія_д<нації, до кількості відс. Розрахунок
&

100,00 0,00 100,00

В.о.Перещепинського МІСЬКІ Копитько М.Г.

(ініщали/ініціал, прізвище)

ч



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

Перещепинська міська рада
(найменування головного розпорядника копггів місцевого бюджету)

№ 19.07.2019

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

1 0100000 Перещепинська міська рада

2.

(КТПКВК МБ)

0110000 Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника)

3

(КТПКВК МБ)

0116030 0620

(найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених пунктів

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

2 018 239,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 368 239,00 гривень та

спеціального фонду- 710 000,00 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 2019 рік" від 20.12.2018р. №18-8/VIL
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від 16.01.2019р. №14-9/УІІ.;Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджетбюджет об'єднаної 
територіальної громади на 2019 рік" від 13.03.2019р. №15-11/УП, Рішення Перещепинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УП "Про 
бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 13.05.2019р. №8-12/УП
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від20 грудня 2018 року №l-8/VII; розпорядження міського голови №126 від 19.06.2019 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р№18-8/УІІ "Про 
бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; Рішення Перещепинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про 
бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 12.07.2019р. №8-14/VII

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання



1 2
1 •' ."Проведения поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2 Забезпечення утримання тд^гіоточного ремонту гідротехнічних споруд
3 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
4 Збереження та утримання на належному рівніз&іеної зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
5 Утримання в належному стані, зёмель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо )
6 Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
7 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
8 Забезпечення благоустрою кладовищ

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку Усього

1 2 3 4 5 6
1 Забеспечення функціонування мереж зовнішнього освітлення 569 000,00 430 000,00 430 000,00 999 000,00
2 забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища 400000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00
3 Утримання в належному стані об'єктів благоустрію 399239,00 180 000,00 180 000,00 579239,00

УСЬОГО 1 368 239,00 710 000,00 710000,00 2 078239,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Програма соціально-економічного 

та культурного розвитку Перещепинської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

1 368 239,00 710000,00 2078239,00

Усього 1368 239,00 710000,00 2 078239,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п Показник 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 Дані відділу ЖКГ 2 000,00 0,00 2 000,00
Протяжність мереж вуличного освітлення км Дані відділу ЖКГ 32,00 0,00 32,00

Електрична енергія грн Кошторис 538 000,00 0,00 538 000,00
Кількість ставок робітників од. Кошторис 5,00 0,00 5,00

Обсяг видатків на капітальний ремонт грн. кошторис 0,00 530 000,00 530 000,00

Продукту 0,00
площа, що підлягає прибиранню, догляду

кв.м Дані відділу ЖКГ
2 000,00 0,00 2 000,00

Протяжність мереж вуличного освітлення км Дані відділу ЖКГ 32,00 0,00 32,00
Планова кількість електроенергії кВт.год Ліміти споживання електроенергії 494 500,00 0,00 494 500,00

кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову 
каналізацію, що підлягають утриманню

од.
Звітні дані

1,00 0,00 1,00



Кількість об’єктів по капітальному ремонту ОД. рішення сесії 0,00 4,00 4,00

Ефективності 0,00
Середні витрати на утримання 1 км мережі вуличного освітлення трн Розрахунок 14 625,00 0,00 14 625,00

Середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта грн. /у 1-
\ / розрахунок 0,00 132 500,00 132 500,00

Середні витрати на утрймання1“працівника по благоустрою грн Розрахунок 61 093,00 0,00 61 093,00

В.о.Перещепинського МІСЙК голови Копитько М.Г.

(ініціали і прізвище)

-ч


