
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

Переіцепинська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.09.2019 № _______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

1 0100000 Перешепинська міська рада

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Перещепинська міська рада

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну 
діяльність в регіоні

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

249 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 249 500,00 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 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 га 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/УІІ "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від 16.01.2019р. №14-9/VII.
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/V II;
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Комплексної програми
розвитку фізичної культури і спорту на території Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 — 2021 роки» від20 грудня 2018 року №4-8/VII ; Розпорядження 
№ 178 від 30.08.2019 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №18-8/УІІ "Про бюджет об'єднаної територіальної громади м.Перещепине на 2019 рік"

6 Мета бюджетної п rv створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на розв'язання пріоритетної 
проблеми - зміцнення здоров'я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, розвитку видів спорту

7. Завдання бюджетної програми:

 

 

 

 

 



№ з/п Завдання

1 2
1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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 г  5 6

1
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно- 

оздоровчих і спортивних заходів
249 500,00 0,00 0,00 249 500,00

УСЬОГО 249 500,00 0,00 0,00 249 500,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуют ься у складі бюджетної програми:
(грн>

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Комплексна програма 

розвитку фізичної культури і спорту на території 
Перещепинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2021 роки

249 500,00 0,00 249 500,00

Усього 249 500,00 0,00 249 500,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

Показник Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

середні витрати на проведення одного сі 
їх видів) закладами фізичної куль- 

фізкультурно-спортивної спрям<_ 
організацій), що утримуються за рі лунок вюджет

Перещепинський міський голова

кількість вида—гв :ього

зві шість

орі

2
Затрат

Продукту
кількість заходів

Ефективності

foci

кошторис

розрахунок

(ініціали і прізвище)

249 500,00
0,00
36,00

249 500,00

36,00

г
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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

Переіцепинська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04,09.2019 №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Перешепинська міська рада

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Перешепинська міська рада

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 233 239,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 523 239,00 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/VII.
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 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/VII, Рішення Перещепинської міської 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/VII
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/V II; 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'є днаної територіальної громади на 2019 рік" від 12.07.2019р. №8-14/VII; розпорядження міського голови №148 від 25.06 7 .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"; розпорядження міського голови №178 від 30.08.2019 року "Про внесення змін до 
рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджетбюдже ■ об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста___________________________________________________________________________________________________________

7. Завдання бюджетної програми:

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 



№  з/п Завдання

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

Г 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 1 430 000,00 430 000,00 999 000,00
2 забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища 400 000,00 k  100 000.00 100 000,00 500 000,00
3 Утримання в належному стані об'єктів благоустрію 554 239,00 180 000,00 180 000,00 734 239,00

УСЬОГО 1 523 239,00 710 000,00 710 000,00 2 233 239,00

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

1 523 239,00 710 000,00 2 233 239,00

Усього 1 523 239,00 710 000,00 2 233 239,00

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

 

 

 
 



1,00 0,00

4,00

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

Кількість об’єктів по капітальному ремонту

Ефективності
( ередні витрати на утримання 1 км мережі вуличного освітлення

од.

од.

грн

Звітні дані

рішення сесії

Розрахунок 
розрахунок 
Розрахунок

0,00

0,00
132 500,00

0,00

1,00

4,00

0,00
14 625,00

132 501 >0
61 093,00

{ініціали і прізвище)

 


