
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)

____________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 15 832 328,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 519 466,00 гривень та

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)

спеціального фонду- 312 862,00 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/УП.
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/УП "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/УП "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 №198 від 01.10.2019 року""Про внесення змін до рішення міської 
ради від 20.12.2018р.№18-8/УП "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/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 05.11.2019р. №3-16/УП.

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(гри)

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

1 2 3 4 5 6
1 Здійснення Перещепинською міською радою наданих законодавством повноважень, в 

тому числі заходи з інформатизації
15 519466,00 110 000,00 60000,00 15 629466,00

2 Поповнення матеріально- технічної бази, в тому числі заходи з інформатизації 0,00 202 862,00 202 862,00 202 862,00
УСЬОГО 15 519 466,00 312 862,00 262 862,00 15 832 328,00

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

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

jO»'
0,00 ’ 202 862,00 у* < ’ 202 862,00

Усього 40 000,00 262 862,00 302 862,00

10. і показники бюджетної

№з/п Показник
Одинипя 
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 виконш^ґЯист&ЗДз;в^^№ скарг на одного од. розрахунок 26,00 0,00 26,00

кількість на одного
у/0° /а^ прашМвща Хк

розрахунок 9,80 0,00 9,80

вйратгий утриманняодийя шта’йкй с&иіаиці / И<н розрахунок 248 311,46 4 205,80 252 517,26

Перещепинський міський Савельев B I
(підпис) (іиіттіятти 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)

09.12.2019_________ №. _____________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Перещепинська міська рада

(КТПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Перещепинська міська рада

(КТПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)

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

(КТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 224 348,65 гривень, у тому числі загального фонду - 1166 210,65 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 інформатизацп” (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/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 13.03.2019р. №15-11/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/УП "Про бюджетбюджет 
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 05.11.2019р. №3-16/УІІ.

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 виконаннядаданих законодавством повноважень

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(гри)

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

1 2 3 4 5 6

1
Здійснення міською радою наданих законодавством повноважень, в тому числі заходи з 

інформатизації 1 166 210,65 58 138,00 58 138,00 1 224 348,65

УСЬОГО 1 166 210,65 58 138,00 58 138,00 1 224 348,65

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної

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

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 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 виконмйх^^^^зе^^єйк заяв, скарг на одного
од. розрахунок 110,00 0,00 110,00

ви?^ау^ндб?НЦ&ЙнЬЗсйЙ£М)т&нвї..одиииці / /К розрахунок 233 242,13 11627,60 244 869,73

Перещепинський міський
(підпис)

Савельев В.І.
(ініціади 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)

_________ 09.12.2019________ № _________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

1

2.

0100000 Перещепинська міська рада

(КТПКВКМБ)

0110000 Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника)

(КТПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0111100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

(КТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

3 441 374,00 гривень, у тому числі загального фонду З 141 374,00 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/Vll.
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 №1-8/УП ; 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/УП "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/VII

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

7. Завдання бюджетної програми:



№ з/п " -Ґ Завдання

1 .-

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

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 Забезпечення надання початкової музичної освіти та образотворчого мистецтва, в тому 
числі заходи з інформатизації 3 141 374,00 300 000,00 0,00 3 441 374,00

УСЬОГО 3 141 374,00 300 000,00 0,00 3 441 374,00

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

№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

гри. бюджет Перещепинської міської 
ради

3 141 374,00 300 000,00 3 441 374,00

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

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

ЖФектншгоегі 0,00
кдайсть УчнюдаоднуЪ^^ЙКчну ставку осіб розрахунок 17,00 0,00 17,00

витрати ндЙавйадвд©)(й%гЪ $чйЯ?£Йцй4>й)§Ыуе освіту в шкалах
//ecj$aj4boro вихда&іиф V S' '‘Чрн. розархунок 10 471,25 1 000,00 11 471,25

Перещепинський місь
{підпис.)

Савельев ВІ

ч



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

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

09.12.2019___________ № __________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1

2.

0100000 Перещепинська міська рада

(КТПКВКМБ)

0110000 Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника)

3

(КТПКВКМБ)

0113242 1090

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(КТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 668 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 668 400,00 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/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. №14-9Л^ІІ. , .. .
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/УП "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/УП "Про 
бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік” від 24.06.2019року; розпорядження №163 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УП "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/УП "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 забезпечення 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 668 400,00 0,00 0,00 668 400,00

УСЬОГО «68 400,00 0,00 0,00 668 400,00

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
Комплексна 

програми соціального захисту 
населення Перещепинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2021 роки

668 400,00 0,00 668 400,00

Усього 668 400,00 0,00 668 400,00

10. Результативні показники бюджетної

№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

318,00 0,00 318,00

кількість осіб, допомога осіб Рішення виконкомів 
Перещепинської м/р

318,00 0,00 318,00

0,00
Середакра^іі однорІжвої пх>шовй\ойр^ги .х /п>в. розрахунок 2 100,00 0,00 2 100,00

Відсото^Даре/едня, яке ОїрЦМадо аднорйаіЬ'Яріомогу / ВІДС. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Перещепинський міський го
(підпис)

Савельев B.L
(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)

09.12,2019_______________ № о^ЗЗ____________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

спеціального фонду- 0,00 гривень.

1

2.

0100000 Перещепинська міська рада

(КТПКВКМБ)

0110000 Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника)

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0113210 1050 Організація та проведення громадських робіт

(КТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджегних асигнувань- 9 524,49 гривень, у тому числі загального фонду - 9 524,49 гривень та

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 "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/УП "Про бюджет об'єднаної 
територіальної громади на 2019 рік" від 10.10.2019р. №6-15/VII

6 Мега бюджетної ами* Забезпечення організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі
ета юджетної програми. зайнятості, та інших категорій осіб____________________________________________________________________________________________________________

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
"■*Х —'

1 2



1 Створення робочих місць для проведення громадських робіт та робіт тимчасового характеру

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(гри)

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

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
1 Здійснення міською радою наданих законодавством повноважень 9 524,49 0,00 0,00 9524,49

УСЬОГО 9 524,49 0,00 0,00 9 524,49

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 соціально-економічного 

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

9 524,49 0,00 9 524,49

Усього 9 524,49 0,00 9 524,49

10. показники

№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 Новомосковського центру 
зайнятості

270,00 0,00 270,00

Продукту 2,00 2,00
кількість залучених осіб звітність Новомосковського центру 

зайнятості
2,00 0,00 2,00

4 762,25 4 762,25
Середня^арабйнажаттгнаДЗ^ЖЙбГО гри. розрахунок 4 762,25 0,00 4 762,25

1,00 1,00
Питома вага тю|^о1іереб^^й^йа'5бліку в

НовомедйодзошГму районному Центрі wSAi
J^C Розрахунок 1,00 0,00 1,00

Перещепинський міський голов Савельев Bl
(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)

09.12.2019___________ №

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4 373 245,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 259 681,00 гривень та

1

2.

0100000 Перещепинська міська рада

(КТПКВКМБ)

0110000 Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника)

(КТПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)

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

(КТПКВКМБ) (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/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/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 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/УП "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/УП "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 10.10.2019р. №6-15/VII 4 

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



х
1

2

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

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

4 259 681,00 113 564,00 113 564,00 4 373 245,00

УСЬОГО 4 259 681,00 113 564,00 113 564,00 4 373 245,00

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 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 4 259 681,00 113 564,00 4 373 245,00

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

закладів
79 200,00 0,00 79 200,00

кількість зах^^^ю^^зп^^з^^^адізацію культурного
од. звіт про діяльність клубних 

закладів
360,00 0,00 360,00

О 0,00
//^р^виїрадида^ого^й^віча /

С ЕЕЕ розрахунок 53,78 0,00 53,78

Перещепинський міський Савельев В.І.

(підпис) (іиіщали і прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

______________Перещепинська міська рада______
(найменування головного розпорядника копггів місцевого бюджету)

09.12.2019___________ № _______________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 339 331,00 гривень, у тому числі загального фонду - 339 331,00 гривень та

1

2.

0100000 Перещепинська міська рада

(КТПКВКМБ)

0110000 Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника)

3

(КТПКВКМБ)

0114082 0829

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(КТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, 
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» 
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 20.12.2018р. №18-8/VII.
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від 16.01.2019р. №14-9/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 Програми проведення урочистих заходів та свят в Перещепннській міській об’єднаній територіальній громаді на 2019 рік 
" від20 грудня 2018 року №7-8/VII ;Рішення Перещепинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №18-8/УП "Про бюджет об'єднаної 
територіальної громади на 2019 рік" від 05.11.2019 рік №3-16/УП

Виховання у мешканців Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади почуття патріотизму до рідної країни та свого міста, організація
6. Мета бюджетної програми: їх дозвілля у святкові дні та визначні дати в історії України, проведення та фінансова підтримка різноманітних культурних заходів



7. Завдання бюджетної програми:>

№ з/п ■^Завдання

1 2
1 Проведення урочистих та святкових заходів

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 Проведення урочистих та святкових заходів 339 331,00 0,00 0,00 339 331,00

УСЬОГО 339331,00 0,00 0,00 339 331,00

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 проведення урочистих 

заходів та свят в Перещепинській міській об’єднаній 
територіальній громаді на 2019 рік Програми проведення урочистих 

заходів та свят в Перещепинській міській об’єднаній 
територіальній громаді на 2019 рік

339 331,00 0,00 339 331,00

Усього 339331,00 0,00 339331,00

10. Результативні показники бюджетної

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

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

Витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів грн. кошторис 339 331,00 0,00 339 331,00
Продукту 0,00

Кідї4$ІЙСпрсшеае5^^хрдів од. звітність 40,00 0,00 40,00
0,00

,^тгфедн£виїр&п1 грн. розрахунок 8 483,28 0,00 8 483,28
0,00

пит^дЗ^Йіроведрйвх-заходів до $ц)пацо'^аних S' / відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Перещепинський міський
(підпис) (ініціали і прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

______________Перещепинська міська рада______
(найменування головного розпорядника копггів місцевого бюджету)

09.12.2019№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1

2.

0100000 Перещепинська міська рада

(КТПКВКМБ)

0110000 Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника)

<

3

(КТПКВКМБ)

0116030 0620

(найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених пунктів

(КТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 895 977,86 гривень, у тому числі загального фонду - 2 278 977,86 гривень та

спеціального фонду- 617 000,00 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/УП.;Рппення 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/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/УП "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/УП "Про 
бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 12.07.2019р. №8-14/УП; 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 
01.10.2019 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УП "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/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 
05.11.2019п. №3-16/УТЇ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .------ ------- -----------------------------------------------------

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

(гри)
8. Напрями використання бюджетних коштів:

№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 937 000,00 382 000,00 382 000,00 1 319 000,00
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 941 977,86 135 000,00 87 000,00 1 076 977,86

УСЬОГО 2 278 977,86 617 000,00 4 569 000,00 2 895 977,86

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 соціально-економічного 

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

2 278 977,86 617 000,00 2 895 977,86

Усього 2278 977,86 617 000,00 2 895 977,86

10. Результативні показники бюджетної

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

1 2 3 4 5 6 7
Затрат

плоше, 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 645 200,00 0,00 645 200,00 .
Кількість ставок робітників од. Кошторис 6,00 0,00 5,00

Обсяг ви датків на капітальний ремонт грн. кошторис 0,00 299 500,00 482 000,00
Продукту

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 45,00 0,00 45,00
Планова кількість електроенергії кВт.год Ліміти споживання електроенергії 494 500,00 0,00 494 500,00

КІЛЬКІСТЬ об4 ЄКТІВ, -ЗадіяниУ 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 2,00 2,00
Ефективності

Середні витрати ^утримафя-4~одмережі вуличного освітлення грн Розрахунок 29281,25 0,00 29 281,25
Середнідйрщмна';катт^£^й^^монт одного об’єкта . ”грн?) розрахунок 0,00 149750,00 100 000,00

Середау^^р^и^^уіщій&йя^Т^ІЩ^^а по благоустрою / гр/ Розрахунок 39 731,00 0,00 39 731,00

Перещепинський місь
(підпис)


