
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)

(/Л0.2019 № /Я?________________

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- 16 548 528,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 935 666,00 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/УП "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/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 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/УП "Про бюджет об'єднаної 
територіальної громади на 2019 рік" від 12.07.2019р. №8-14/УП;Розпорядження Перещепинського міського голви №19&>від 01.10.2019 року "Про внесення змін до рішення міської 
ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"
тг



6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне'та матеріально-технічнезабезпечення діяльності Перещепинської міської ради

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 Перещепинською міською радою наданих законодавством повноважень, в 
тому числі заходи з інформатизації

15 935 666,00 60 000,00 0,00 15 995 666,00

2 Поповнення матеріально- технічної бази, в тому числі заходи з інформатизації 0,00 552 862,00 552 862,00 552 862,00
УСЬОГО 15 935 666,00 612 862,00 552 862,00 16 548 528,00

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. 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
0,00

кількість отрщ^З^?фййУ%^б®щ^&8в, скарг од. журнал реєстрації 1 473,00 0,00 1 473,00
кількість п^^йЙтояі^Ш^2вйТмюа^вЯ^актів

од. журнал реєстрації рішень сесій, 
розпоряджень міського голови 556,00 0,00 556,00

^/^ЕфекЖоїгі. V\^\\
0,00

кількість вико®аиі& листів, йве&нень 
ї/'вр прЛМІ

заяв, бЙаЬгЙаїрдного 
** і г» 1 од. розрахунок 26,00 0,00 26,00

кількість иЬи§н5©х Норм^і^^гМа 
н ч 1 прНйЙЙЗ

ювих ак?й£ одного
і ® і

________ _______________
од. розрахунок 9,80 0,00 9,80

вит^ти^Утримднйя-оЖєИЙтаТ&ої одйійц$ грн. розрахунок'"’ j 254 970,65 8 845,79 263 816,44

Перещепинський міський голова
(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)

0Г. 10.2019 № ___________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3 762 374,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 482 374,00 гривень та

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)

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/VH.
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; Розпорядження Перещепинського міського голви №198 від 01.10.2019 року "Про 
внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

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

7. Завдання бюджетної програми:s

№ з/п Завдання



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 Загальний фонд 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 3 482 374,00 280000,00 0,00 3 762 374,00

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. 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 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 280000,00 3 885 374,00

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

виховання, - BSeSTOT.
осіб звітність 300,00 0,00 300,00

0,00
кількість учнів на^даЬед^даШваавїі^”і'Д?'\ осіб розрахунок 17,00 0,00 17,00

витрати на навчання одною*^н^<^йіІ отр^^є^х:віт§^ї'ш£^іак 
естеипчздаф&ховаиня- “ грн. розархунок 11607,91 866,67 12 474,58

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)

-X. ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

Перещепинська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

С£ 10.2019 №

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 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

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

2 296 439,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 586 439,00 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/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; розпорядження міського голови №148 від 25.07.2019 року "Про внесення змін до рішення міської 
ради від 20.12.2018р«№18-8/УП "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/УП "Про бюджетбюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік"; Розпорядження Перещепинського міського голви №198 від

1П *М1О пліпг п.тдла.ттіп пл иїптдпнгт ж/чжТ поттті паті 5А .І.Т/МП KnlQ-СГУіІ таптгтлп'їппівлї гпмлптт їжо

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста____________________________________________________________________________ ____ _______________________



7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п ■^Завдання

1
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:
 (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 100000,00 500 000,00

3
Утримання в належному стані об'єктів благоустрію, в тому числі заходи з інформатизації

617439,00 180 000,00 180 000,00 797 439,00

УСЬОГО 1 586 439,00 710 000,00 710000,00 2 296 439,00

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

1 586 439,00 710 000,00 2 296439,00

Усього 1586439,00 710 000,00 2 296439,00

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 2000,00



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.
ЛіЗвітні дані-.с 1,00 0,00 1,00

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

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

Середні витрати на капітальдд$8фещ>иту££йр&^§’єкта грн. розрахунок 0,00 132 500,00 132 500,00
Середні витрати на утрим^^К^іпрацівиикад^бла^^^рою грн Розрахунок 61093,00 0,00 61 093,00

Перещепинський міський голова
(підпис) (ініціали і прізвище)


