
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- 32 964,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 964,00 гривень та

1 0100000 Перещепинська міська рада

2.

(КТПКВК МБ)

0110000 Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника)

3

(КТПКВК МБ)

0117680 0490

(найменування відповідального виконавця)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

(КТПКВК МБ) (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/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/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 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 10.10.2019р. №6-15/УП

6. Мета бюджетної програми: Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування_________________________________________________________________________________

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2
1 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування



8. Напрями використання бюджетних коштів:
(гри)

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

1 2 3 4 5 6
1 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 32 964,00 0,00 0,00 32 964,00

УСЬОГО 32 964,00 0,00 0,00 32 964,00

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 32 964,00 0,00 32 964,00

Усього 32 964,00 0,00 32 964,00

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

Обсяги витрат грн. бюджет Перещепинської міської
ради

32 964,00 0,00 32 964,00

Продак-ту- Г. 7 0,00
Кількість асоціацій, др^кивС^с^пакпь 8ркМмшецевого

од. Договора про партнерство з 
асоціаціями ОМС

3,00 0,00 3,00

/у'лЕ’фетайвно.сйу ' \ 0,00
середаїйфозжр членеькоро^неску \ грн. розрахунок 10 988,00 0,00 10 988,00

Копитько М.Г.
(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
і Розпорядження міського голови

______________Перещепинська міська рада______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

9 Jfe

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- 2 479 439,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 897 439,00 гривень та

спеціального фонду- 582 000,00 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/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/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/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 №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 
рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; 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"; 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 10.10.2019р. №6-15/VIl



6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п е 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 спооуд, насосних станцій, відкритих колектооів)
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 880000,00 382 000,00 382 000,00 1 262 000,00
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 благоусірію, в тому числі заходи з інформатизації
617 439,00 100 000,00 52 000,00 717 439,00

УСЬОГО 1 897 439,00 582 000,00 534 000,00 2 479 439,00

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

1 897 439,00 582 000,00 2 479439,00

Усього 1 897 439,00 582 000,00 2 479439,00

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 від ділу 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 0,00 482 000,00 482 000,00
Продукту 0,00



площа, що підлягає прибиранню, догляду кв.м Дані відділу ЖКГ
2000,00 0,00 2 000,00

Протяжність мереж вуличного освітлення км Дані відділу ЖКГ 45,00 0,00 45,00
Планова кількість електроенергії кВт.год Ліміт^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

і 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 м;ерё>щвулйчного освітлення грн Розрахунок 19 500,00 0,00 19 500,00

Середні витрати на капітальюійрем^т одного, об’єкта грн. розрахунок 0,00 100 000,00 100 000,00
Середні витрати на утр^ащі^т^ашвникаит^іяаптустрою грн Розрахунок 44 637,20 0,00 44 637,20

В.О.ПерещеПИНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВОЙ Копитько М.Г.
(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.

2.

0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради

(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)

2 719 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 719 000,00 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» 
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/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/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/VII; Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 
20.12.2018о.№18-8/УІІ "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 пік" від 10.10.2019р. №6-15/УІІ 



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

№ з/п ' JrЦіль^ржавної політики

є

7. Мета бюджетної програми
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

2 719 000,00 0,00 2 719 000,00

Усього 2 719 000,00 0,00 2 719 000,00

10. Перелік місцевих І 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

2 719 000,00 0,00 2 719000,00

Усього 2 719000,00 0,00 2 719 000,00

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 ч2 719 000,00 0,00 2 719 000,00
Продукту 0,00

кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
яким планується надання підтримки

од. звітність 2,00 0,00 2,00



Ефективності 0,00
середня сума підтримки одному^гідцриємству гри. розрахунок,’’ 1 359500,00 0,00 1 359 500,00

Якості: •' *5 ” ** » ... - 0,00
питома вага підприємств водопро^дн^^налізац^йного, 

господарства, яким планується^надання дотації, до кйькЬстг- • 
підприємств я|а Іїн^греб^ййь* л S

відс. Розрахунок
і

100,00 0,00 100,00

В.о.Перещепинського міського голови Копитько М.Г.
(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

_____________ 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)

930 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 858 000,00 гривень та

спеціального фонду- 72 000,00 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/УІІ "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/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/УП
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Програми «Надання фінансової підтримки комунальним пі)шриємствам, що належать до спільної власності 
територіальної громади на 2019 - 2021 роки» від20 грудня 2018 року №5-8/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 10.10.2019р. №6-15/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;
730 000,00 0,00 730 000,00

2 Обслуговування об'єктів житлового фонду 128 000,00 72 000,00 200 000,00
Усього 858 000,00 72 000,00 930 000,00

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

730 000,00 0,00 730 000,00

1
Програма соціально-економічного 
та культурного розвитку Перещепинської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

128 000,00 72 000,00 200000,00

Усього 858000,00 72 000,00 930 000,00

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 грн. кошторис 730000,00 0,00 730000,00
Обсяг видатків на обслуговування грн. кошторис 128 000,00 72 000,00 200000,00



s

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 сбей ’ 0,00 2,00 2,00
3 Ефективності "; ” ~ 0,00

середня сума підтримки однбадйЙйіїЖй^їіда^іємству грн. розраэддюк 730 000,00 0,00 730 000,00
Середні витратила'обсЗіуговуваіїня^чГ X грн. розрахунок 128 000,00 72 000,00 200 000,00

4 0,00
питома вага підприємств ^ід^і^мілануетп&сяьнадання ^о^цщдо відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

В.о.Перещепинського МІСЬКОГО ГОЛОВИ!

М.П.

Копитько М.Г.
(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

______________Перещепинська міська рада______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

cty /(?■ 

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

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

235 436,00 гривень, у тому числі загального фонду 191 036,00 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/УІІ "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від 16.01.2019р. №14-9/VIL
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/УІІ "Про бюджет об'єднаної територіальної громади м.Перещепине на 2019 рік"; 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 
10.10.2019р. №6-15/УІІ>
, ,, _ створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на розв'язання пріоритетної
6. Мета бюджетної програми: : . . „ .. _ . .проблеми - зміцнення здоров'я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, розвитку видав спорту



7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п ;<3,айдання

1 . X 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 5 6

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

191 036,00 44 400,00 44 400,00 235 436,00

УСЬОГО 191 036,00 44 400,00 44 400,00 235 436,00

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

191 036,00 0,00 191 036,00

Усього 191 036,00 0,00 191 036,00

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 видатків всього грн. кошторис 191 036,00 0,00 191 036,00
Продукту 0,00

кількість заходів од. звітність 36,00 0,00 36,00
■; і, „ . - Ефективності 0,00

fj Л / ® _

серёднглйтоатина проведення одного спортивного заходу (у розрізі 
К 3 їх>ввд?ВЙ^адами фізичної культури і спорту, організаціями 
f(a) фізкуліцурікуспартивної спрямованості (у розрізі закладів, 
"лрганізаційХМо ^римуються за рахунок бюджетних коштів, грн 
0 /Ц елі)

грн. розрахунок 5 306,55 1 233,30 6 539,85

епин Копитько М.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 1S. 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- 4 911245,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 269 681,00 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- 113 564,00 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/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/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; 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 10.10.2019р. №6-15/УП

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



7. Завдання бюджетної програми:
.. >

№ з/п Завдання

1 V ~г

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

4 269 681,00 113 564,00 113 564,00 4 383 245,00

УСЬОГО 4 269 681,00 113 564,00 113 564,00 4 383 245,00

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
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 4 269 681,00 113 564,00 4 383 245,00

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

закладів
79 200,00 0,00 79 200,00

кіяькієя^захбіш, якт забезпечують організацію культурного 
ЯдТЗйїав&я населення од. звіт про діяльність клубних 

закладів
360,00 0,00 360,00

.-.«л <?, ‘'Ефекїлвйості 0,00
1 ** /Д®’ 'середнгівитра-Е®на одного відвідувача грн. розрахунок 53,91 0,00 53,91

в п ^1- ШВ.о.Перещепинськоі?о| міськоп^^овй 
млі і<й> (підпис)

Копитько М.Г.
(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

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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4 067 280,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 067 280,00 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/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/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 13.05.2019р. №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/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 10.10.2019р. №6-15/VII

6 Мета бюджетної п ами- Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються,
ета юджетної програми. зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками s

7. Завдання бюджетної програми:



№ з/п
.. >

Завдання

1 2

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

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 утримання бібліотечної системи, в тому числі заходи з інформатизації 4 067 280,00 0,00 0,00 4 067 280,00

УСЬОГО 4 067 280,00 0,00 0,00 4 067 280,00

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
кількзєїь хниговидач на одного працівника (ставку). од. Розрахунок 13 680,00 0,00 13 680,00

йтрати на обслуговування одного читача грн. Розрахунок 160,10 0,00 160,10
^' ^Якості 0,00

І
'<* отшамііка Жльшен^сЬі^^п^сниговидач у плановому періоді 

/йДповідЦ^до фактичйМо ввк&ника попереднього періоду
* Z® - -------- 1 <© \ О 'п *5? г д z. і X х

відс. Розрахунок 10,00 0,00 10,00

В .о.Перещепййськ 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
t Розпорядження міського голови

______________Перещепинська міська рада______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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)

0113242 1090

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 642 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 642 500,00 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 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/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/VII;
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Комплексної
програми соціального захисту населення Перещепинської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2021 роки " від20 грудня 2018 року №3-8/VII розпорядження №111 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про 
бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік” від 22.05.2019року; розпорядження №130 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про 
бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 24.06.2019року; розпорядження №163 "Про внесенню змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про 
бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 19.08.2019року; 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 10.10.2019р. №6-15/VII



6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 * 2
1 забезепечення надання додаткової соціальної допомоги

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 додаткової соціальної допомоги 642 500,00 0,00 0,00 642 500,00

УСЬОГО 642 500,00 0,00 0,00 642 500,00

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

програми соціального захисту 
населення Перещепинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2021 роки

642 500,00 0,00 642 500,00

Усього 642 500,00 0,00 642 500,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
Продукту 0,00

Кількість населення, яке звернулося за допомогою осіб Рішення виконкомів 
Перещепинської м/р

300,00 0,00 300,00

. кількість осіб, яким надана одноразова грошова допомога
,, ij’V A s *ги 4 ■

— „І.,- „ .. “ '-A-U
осіб Рішення виконкомів 

Перещепинської м/р
300,00 0,00 300,00

'■ Ефективності 0,00
v м « ' Середїйи^роЯііррдноразової грошової допомоги грн. розрахунок 2 100,00 0,00 2 100,00

/Л?/®' /^Відсоток населённа, яке отримало одноразову допомогу відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00



а ЗАТВЕРДЖЕНО
< Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

> <г (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
t 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 Перещепинська міська рада

2.

(КТПКВК МБ)

0110000 Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника)

3

(КТПКВК МБ)

0113210 1050

(найменування відповідального виконавця)

Організація та проведення громадських робіт

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

49 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 49 100,00 гривень та

спеціального фонду- fl,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/УІІ "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від 16.01.2019р. №14-9/VIL
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 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 10.10.2019р. №6-15/VII

6 Мета бюджетної п ами’ Забезпечення організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі
era юджетної програми. зайНЯТ0СТц та інших категорій осіб____________________________________________________________________________________________________________

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2



1 Створеншґробочих місць для проведення громадських робіт та робіт тимчасового характеру

8. Напрями використання бюджетних коштів: 5='
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

І'

Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку Усього

1 2 3 4 5 6
1 Здійснення міською радою наданих законодавством повноважень 49 100,00 0,00 0,00 49 100,00

УСЬОГО 49 100,00 0,00 0,00 49 100,00

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

49 100,00 0,00 49 100,00

Усього 49 100,00 0,00 49 100,00

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 270,00 270,00

Кількість безробітних жителів громади, які перебувають на обліку в 
Новомосковському районному центрі зайнятості

осіб звітність Новомосковськом центру 
зайнятості

270,00 0,00 270,00

Продукту 3,00 3,00
кількість залучених осіб звітність Новомосковськом центру 

зайнятості
3,00 0,00 3,00

Ефективності 16 366,67 16 366,67
Середня заробітна плата на 1 залученого грн. розрахунок 16 366,67 0,00 16 366,67

A li Н АДкості 1,10 1,10
Питома'вага залуЧЯнх^Зтщйдо перебувають на обліку в 

/ЙЗбвокіскйЙвському райодноЖсцентрі зайнятості відс. Розрахунок 1,10 0,00 1,10

Копитько М.Г.
(підпис)

//( ® ZAї а в в/ф'

В.о.ПерещепинськогОмюькВго голбі
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)

ММ

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

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

3 477 374,00 гривень, у тому числі загального фонду - З 177 374,00 гривень та

спеціального фонду- 300 000,00 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/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 "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"; 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 10.10.2019р. №6-15/VII

6. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді S

7. Завдання бюджетної програми:



№ з/п
•Т4* *

, ' . „ 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 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 3 177 374,00 300000,00 0,00 3 477 374,00

УСЬОГО 3177 374,00 300 000,00 0,00 3 477 374,00

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

3 177 374,00 300000,00 3 477 374,00

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 гучнів наоднуледагся'лчд^у ставку осіб розрахунок 17,00 0,00 17,00

витрати на навчан™^дноро'учняі якйй;<к(>иму,^освіту в школах 
//і ^Іестсгичного виховання’" А. ®-, Ч

грн. розархунок 10 591,25 1 000,00 11 591,25

В .о.Перещепинського міського jrgno|« Копитько М.Г.
(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)

^5 ЗАТВЕРДЖЕНО

#' Розпорядження міського голови

______________Перещепинська міська рада______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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- 15 889 528,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 686 666,00 гривень та

спеціального фонду- 202 862,00 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/VIL
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/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 рікг' від 12.07.2019р. №8-14/УІІ;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"; Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської 
пади від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік” від 10.10.2019р. №6-15/УІІ



п *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:
(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

15 686 666,00 60000,00 60000,00 15 746 666,00

2 Поповнення матеріально- технічної бази, в тому числі заходи з інформатизації 0,00 142 862,00 142 862,00 142 862,00
УСЬОГО 15 686 666,00 202 862,00 202 862,00 15 889 528,00

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 інформатизації Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2019-2020 роки

40000,00 60000,00 100000,00

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

0,00 142 862,00 142 862,00

Усього 40 000,00 202 862,00 242 862,00

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 од. журнал реєстрації рішень сесій, 

розпоряджень міського голови 556,00 0,00 556,00

Ефективності 0,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
од. розрахунок 26,00 0,00 26,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од. розрахунок 9,80
ч

0,00 9,80

витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок 250 986,66 3 245,80 254 232,46



Копитько М.Г.
(ініціали і прізвище)


