
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

27.09.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

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)

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";Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року №1352 "Про затвердження 
Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами)
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/VII.
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 
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 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/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/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/VII ч

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



7. Завдання бюджетної програми:< X

J-

№ з/п ■ 'Завдання

1 7; 2
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 Здійснення Перещепинською міською радою наданих законодавством повноважень, в 

тому числі заходи з інформатизації
16 035 866,00 60 000,00 0,00 16 095 866,00

2 Поповнення матеріально- технічної бази, в тому числі заходи з інформатизації 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:
(гри)

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. 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

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 , _ . 

^"2 К Р—ОД.
журнал реєстрації рішень сесій, 
розпоряджень міського голови 556,00 0,00 556,00

Ефективності 0,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, Ь *

працівника ї/Мв і
розрахунок 26,00 0,00 26,00

кількість прийнятих нормативно-правогіЙсфлп^йа однопГ~~Т~
працівника // * / ® 1 П Я , 7/ о¥\

< / -ЙІ » 1
розрахунок

9,80 0,00 9,80

витрати на утримання однієї штаЗ&З <|4йниці / f j J j 11 rpig 1 X М розрахунок / 256 573,86 8 845,79 265 419,65

Перещепинський міський голова Савельер В.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

*0- S (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року №908)

і

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

Перещепинська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.09.2019 №

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

1 0100000 Перещепинська міська рада

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Перещепинська міська рада

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 
територіальних громадах

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

1 365 012,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 306 874,00 гривень та

спеціального фонду- 58 138,00 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»; 
Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року №1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами) 
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/УП.;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 затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від20 грудня 2018 року №1-8/УП ;

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері освіти, органу у справах дітей

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2



1 ]Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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
Здійснення міською радою наданих законодавством повноважень, в тому числі заходи з 

інформатизації 1 306 874,00 58 138,00 58 138,00 1 365 012,00

УСЬОГО 1 306 874,00 58138,00 58 138,00 1365 012,00

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
Усього 0,00

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

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 5,00 0,00 5,00
Продукту 0,00

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 560,00 0,00 560,00
Ефективності 0,00

кількість виконаних листів, звернень, за^^гар^іа^с^^Ьг^  ̂
працівника —■■■■ ~. ■ ОД-

розрахунок
^-Л 10,00 0,00 110,00

витрати на утримання однієйійцфнріІііиЙйМ' ** *гд'ї'Ч? грн. розрахунок 2^2 574,00 11 627,60 284 201,60

Перещепинський міський голова
(підпис)

.1.
(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)

27.09.2019 № /W_________________

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 0111100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3 725 374,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 445 374,00 гривень та

спеціального фонду- 280 000,00 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»; 
Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року №1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами) 
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 "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 №159 від 13.08.2019 року

6. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді_________________________________________________________________________________________________

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання s

1 2
1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу



8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальній фонд
А

Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

1
Забезпечення надання початкової музичної освіти та образотворчого мистецтва, в тому 

числі заходи з інформатизації
3 445 374,00 280 000,00 0,00 3 725 374,00

УСЬОГО 3 445 374,00 280 000,00 0,00 3 725 374,00

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
Усього 0,00

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 установ - усього од. звітність 1,00 0,00 1,00
середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис на 2019 рік 31,00 0,00 31,00

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - 
всього

грн. бюджет Перещепинської міської 
ради

3 605 374,00 280 000,00 3 885 374,00

Продукту 0,00
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного 

виховання, - всього
осіб звітність 300,00 0,00 300,00

Ефективності 0,00
кількість учнів на одну педав^^ну^с^^^С Pjfl осіб розрахунок 17,00 0,00 17,00

витрати на навчання одного учня, який o^™yej^mgyHa<ona^ 
естетичного ®

X п». розархунок _____12 017,90 866,67 12 884,57

Перещепинський міський голова
(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)

27,09.2019

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)

0114030 0824

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

4 007 280,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 007 280,00 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 та виконання місцевих бюджетів»; 
Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року №1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами) 
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 13.05.2019р. №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;

7. Завдання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, 
зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками



і

№ з/п ■■ -Ґ Завдання

1 'Jeb*’ 2

1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов дюгловного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, 
комплектування та Зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

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 утримання бібліотечної системи, в тому числі заходи з інформатизації 4 007 280,00 0,00 0,00 4 007280,00

УСЬОГО 4 007 280,00 0,00 0,00 4 007 280,00

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
Усього 0,00

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

середнє число окладів (ставок) - усього од. Мережа установ 39,25 0,00 39,25
кількість установ (бібліотек), од. Мережа установ 1,00 0,00 1,00

Продукту 0,00
число читачів тис.чол. Звітні дані 25,40 0,00 25,40

бібліотечний фонд тис. примірників Звітні дані 270,00 0,00 270,00
кількість книговидач од. Звітні дані 537 000,00 0,00 537 000,00

Ефективності 0,00
кількість книговидач на одного працівнщса-йтавку')^ од. Розрахунок 13 680,00 0,00 13 680,00

середні затрати на обслуговуваннд^йогойфй§©ЗГ^ ,̂ грн. Розрахунок 158,00 0,00 158,00
Якості 0,00

динаміка збільшення кількості книйй^ар^й^овоьо|*1і§рййГ 
відповідно до фактичного покадаі^ямйредньогД^ійоду>С'\ 

--------------------------------------------- // * /т*-------- Za ----- £

О^відс-
Розрахунок 10,00

Z2
0,00 10,00

Перещепинський міський голова
(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)

27.09.2019 № У

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4 911245,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 817 681,00 гривень та

1 0100000 Перещепинська міська рада

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Перещепинська міська рада

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0114060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 
закладів

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

спеціального фонду- 93 564,00 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»; 
Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року №1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами) 
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/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/УП,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/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" ; розпорядження міського голови №148 від 25.07.2019 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 
20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік > 

6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення



7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Г/ 2
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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 Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення матеріально- 

технічної бази закладів культури, в тому числі заходи з інформатизації
4 817 681,00 93 564,00 93 564,00 4 911245,00 ■

УСЬОГО 4 817 681,00 93 564,00 93 564,00 4 911245,00

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
Усього 0,00

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

кількість установ - усього у тому числі: палаців од. звіт по мережі 8,00 0,00 8,00
Обсяг видатків для надання послуг з організацій культурного 

дозвілля населення
грн. кошторис 4 817 681,00 93 564,00 4 911 245,00

Продукту 0,00
кількість відвідувачів - усього 5^., осіб звіт про діяльність клубних 

закладів
79200,00 0,00 79200,00

кількість заходів, які забезпечують організацийгау&урвете----- ■
дозвілля населення

звіт про діяльність клубних 
закладів

360,00
■'------- -

0,00 360,00

Ефективності ff в /4V© rwv / 0,00
середні витрати на одного відадфв;^® /7 розрахунок / 60,83 0,00 60,83

Перещепинський міський голова

%

& /(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

27.09.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

X, W

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 249 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 205 100,00 гривень та

спеціального фонду- 44 400,00 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 "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 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/УП "Про бюджет об'єднаної територіальної громади м.Перещепине на 2019 рік"

6 Мета бюджетної п ами- 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 t ' , ^Завдання

1 2
1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльнвстї; 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 5 6

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

205 100,00 44 400,00 44 400,00 249 500,00

УСЬОГО 205 100,00 44 400,00 44 400,00 249 500,00

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
Комплексна програма 

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

територіальної громади на2019-2021 роки

249 500,00 0,00 249 500,00

Усього 249 500,00 0,00 249 500,00

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

кількість видатків всього грн. кошторис 249 500,00 0,00 249 500,00
Продукту 0,00

кількість заходів ОД. звітність 36,00 0,00 36,00
Ефективності * У W 0,00

середні витрати на проведення одного спортивного^ах§$Л5К!Йз|^j 
їх видів) закладами фізичної культури і спорт^&жінЙїдвями .. 

фізкультурно-спортивної спрямованості (у йоз^ізі^юіадів—___
організацій), що утримуються за рахунок бюдаетних&оштів.ин і 

iLlIs.Ці

? 1 пЯХЯаї Розрахунок
\\

пв

6 930,55
22

1 233,30 8 163,85

Перещепинський міський голова
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

■ о”
.-.0^

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 20І8року№908)

■і

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

Перещепинська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.09.2019 №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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)

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»;
Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року №1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами) 
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 20.12.2018р. №18-8/УП.
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/VII, 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; розпорядження міського голови №148 від 25.07.2019 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

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
2 Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд
3 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
4 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, 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:
(гри)

№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 569000,00 430000,00 430 000,00 999 000,00
2 забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища 400 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

3
Утримання в належному стані об'єктів благоустрію, в тому числі заходи з інформатизації 554 239,00 180 000,00 180 000,00 734 239,00

УСЬОГО І 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.
У 
кошторис 0,00 530000,00 530 000,00

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 споживанніиелектроенерпї 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 кьцаережі вуличного освітлення грн Розрахунок 14 625,00 0,00 14 625,00
Середні витрати на об’єкта грн. розрахунок 0,00 132 500,00 132 500,00

Середні витрати на :^^^аяі^>тї§а^Жйкадй'^^^устрою грн Розрахунок ^61 093,00 0,00 61 093,00

Перещепинський міський голова
(підпис) (ініціали і прізвище)


