
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мш^стерства фшанав Украши 26 серпна 2014 року № 836
(у редакцп наказу Мшкггерства фшанав Украши вш 15.11.2018 2018 року № 908)

1 0100000

~~(КТПКВКМБ)

2. 0110000

(КТПКВК МБ)

3 0110150

(КТПКВК МБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорадженнд мкького голови

______________Пермцепинська мкька рада______
(наименуванни головного розпорлдника копгпв М1сцевого бгоджету)

/<?■ 03. /%,. №----------------г— ---------------------------------

ПАСПОРТ
бгоджетноТ програми мдсцевого бгоджету на 2019 рш

Перешепинська М1ська рада

Перешепинська м!ська рада

(наименуваннл головного розпорлдниҟа)

0111

(наименуванни ввдпов1дального виконавцл)

Оргашзацшне, шформацшно-аналггичне та матер1ально-техшчне забезпеченнн Д1ильност1 обласноТ 
ради, раионноТ ради, раионноТ у М1СТ1 ради (у раз1 ТТ створенни), м1сько'Т, селишноТ, сгльськоТ рад

(КФКВК) (наименуваннл бгоджетноТ програми)

4. Обсаг бгоджетних призначень/бгоджетних асигнувань- 17 262 444,00 гривень, у тому числГ загального фонду - 16 662 444,00 гривень та

спешального фонду- 600 000,00 гривень.

5. ГЛдстави длл виконаннл бгоджетноТ програми:
Бгоджетнии кодекс УкраТни;
Закон УкраТни ввд 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про м1сцеве самоврадуванни в Укранн";
Наҟаз МФУ ввд 02.08.2010 року №805 "Про затвердженнн основних пвдход1в до запровадженнн програмно-шльового методу складаннн та виконанни М1сцевих бгаджетзв.
наказ ММстерства фшансзв УкраТни в!д 26.08.2014року №836 «Про денк1 питанни запровадженни програмно-цвдьового методу складанни та виконаннн М1сцевих бгоджеИв»
Р1шеннн ПерешепинськоТ м1Сько'Т ради ради "Про бгоджетбгоджет об'еднаноТ територТальноТ громади на 2019 р1к" в1д 20.12.2018р. №18-8/УП.
Р1шеннн ПерешепинськоТ м1Сько'Т ради ради "Про внесенни зм1н до рнненни м1еько'Т ради вш 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бгоджетбгоджет об'еднаноТ територ1ально'Т громади на 2019 
р!к" ввд 16.01.2019р. №14-9/УП.;Рнненни ПерешепинськоТ м1сько'Т ради ради "Про внесеннн зм1н до рнненни м^ськоТ ради вад 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бгоджетбгоджет об'еднано'Т 
територ1альноТ громади на 2019 р!к" в!д 13.03.2019р. №15-11/УП.
Ишеннн ПерешепинськоТ м1сько'Т ради "Про затвердженни Програми соц1ально-економ1чного та культурного розвитку ПерешепинськоТ об’еднано’Т територ1ально'Т громади на 2019 
р!к" ввд20 груднн 2018 року №1-8/УП ;

6. Мета бгоджетноТ програми: Оргашзацшне, шформацшно-аналггичне та матер1ально-техшчне забезпеченнн дҬнльност! ПерешепинськоТ мГськоТ ради_____________________________

7. Завданнл бгоджетноТ програми:

№ з/п Завданнл



Забсзпечсннм виконаннл наданих законодавством повноважень

8. Напрлми використанни бгоджетних копгпв:
(грн)

№ з/п Напрлми виҟористаннл бгоджетних коптпв Загальнии фонд Спец1альнии фонд
У тому ЧИСЛ1 бгоджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
1 Здшсненнл Перешепинськом \неылж> радок> наданих законодавствоиповноважень 16 662 444,00 60 000,00 0,00 16 722 444,00
2 Поповненнн матер1ально- техн1чно'1 бази 0,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00

УСЬОГО 16 662 444,00 600 000,00 540 000,00 17 262 444,00

9. Перел1к мгоцевих / репональних програм, шо виконуготьсл у склад! бгоджетно'1 програми:
(грн)

Назва репональноТ цшьовоТ програми та шдпрограми Загальнии фонд Спешальнии фонд Усього

1 2 3 4
Програма розвнтку м1сцевого самоврддуваннд та сприлннд В1дкритост11 прозоросп 
/пальност! оргашв ммцевого самоврддуваннл Перегцепинсько! М1сько1 об’еднано! 
територ1ально! громади на 2019-2022 роки

0,00 540 000,00 540 000,00

Усього 0,00 540 000,00 540 000,00

10. Результативш показники бгоджетно'1 програми:

№ з/п Показник Одиницл
ВИМ1ру Джерело шформацп Загальнии фонд Спец1альнии фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

К1ЛЬК1СТЬ штатних одиниць од. штатнии розпис 57,50 0,00 57,50
Продукту 0,00

К1льк1сть отриманих лист1в, звернень, залв, скарг од. журнал реестрацп 1 473,00 0,00 1 473,00
К1льк1сть приинлтих нормативно-правових акт1в

од.
журнал реестрацп р1шень сесш, 
розпораджень мшького голови 556,00 0,00 556,00

0,00
К1льк1ст^вд<жаних-дис1^^^нт  ̂залв, скарг на одного од. розрахунок 26,00 0,00 26,00

к^л^ет^п^^ндт^ҳДормативно-цраводих акт1в на одного
II .Драц1вниқа'ь # Мь од. розрахунок 9,80 0,00 9,80

и ДаЗ'рати'41а^'т|и А4рл одш&ицтздт»! одинивд грн. розраҳунок. 300 216,00 0,00 300 216,00

Перегцепинськии мгоькиидҵ
(шдпие)—

Савельев В.1.
(1Н1Ц1аПИ 1 Пр13ВИ1Де)

^0433$.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мш1стерства фшансив Украши 26 серпнл 2014 року № 836
(у редакцп наказу Мш1стерства фшанадв Украши В1д 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорлдженнл М1СЬКОГО голови

______________Перевдепинська мкька рада______
(наименуваннл гбловного розпорлдниҟа конгпв м^сцевого бкуцжеҭу)

/3 03- № А"'_______________________

ПАСПОРТ
бгоджетно! програми мкцевого бгоджету на 2019 р!к

1

2.

0100000 Перешепинська мкька рада

(КТПКВК МБ)

0110000 Псрешспинська мкька рада

(наименуваннл головного розпорлдника)

(КТПКВК МБ) (наименуванна В1дпов1дального виконавца)

3 0110160 0111
Ҟер1вництво I управлшнн у В1дпов1дн1и сфер! у мктах (мкт1 Ки€В1), селивдах, селах, об'еднаних 
територ1альних громадах

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (наименуваннл бгоджетноТ програми)

4. Обсаг бгоджетних призначень/бгоджетних асигнувань- 1 362 874,00 гривень, у тому числ! загального фонду - 1 306 874,00 гривень та

спешального фонду- 56 000,00 гривень.

5.1 Ндстани дли виконаннл бгоджетноТ програми:
Бгоджетнии кодекс УкраТни;
Закон УкраТни ввд 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про м!сцеве самоврндуванни в УкраТш";
Наказ МФУ ввд 02.08.2010 року №805 "Про затвердженнн основних П1дход1в до запровадженнн програмно-цтдьового методу складаннн та виконаннн м!сцевих бгаджеНв.
наҟаз М1Н1стерства фшашлв УкраТни ввд 26.08.2014року №836 «Про денк1 питаннн запровадженнн програмно-цгльового методу складаннн та виконании мкцевих бгоджеНв»
Р1шенни ПерешепинськоТ мкькоТ ради ради "Про бгоджетбмджет об'еднаноТ територ1ально‘Т громади на 2019 р!к" в!д 20.12.2018р. №18-8/УП.
Рнненни ПерешепинськоТ мкькоТ ради ради "Про внесенни змш до р1ше„нл мкькоТ ради в!д 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бгоджетбмджет об'еднаноТ територ1ально'Т громади на 2019 
р!к" в1д 16.01.2019р. №14-9/УП.;Рнненнн ПереодепинськоТ мкькоТ ради ради "Про внесеннн змш до рпненнп мкькоТ ради ввд 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бгоджетбгоджет об'еднано'Т 
територ1альноТ громади на 2019 р1к" ввд 13.03.2019р. №15-11/УП.
Р1шеннн ПеревдепинськоТ мкькоТ ради "Про затвердженнн Програми соц1ально-економ1чного та культурного розвитку ПерешепинськоТ об'еднаноТ територ1альноТ громади на 2019 
рж" в!д20 груднн 2018 року №1-8/УП ;

6. Мета бгоджетноТ програми: Ҟер1вництво 1 управлшнн у ввдповшнш сфер| освтги, органу у справах дггеи_________________________________________________________ _______________

№ з/п Завданнл

1 2
1 Забезпеченни виконаннл наданих законодавством повноважень

7. Завданнл бгоджетноТ програми:



8. Напрлми використаннл бгоджетних кошт1в:
(грн)

№ з/п Напрлми використаннл бгоджетних кошттв Загальнии фонд Спец1альнии фонд У тому ЧИСЛ1 бгоджет 
розвитку

Усього

1 2 3 4 "5 6
1 Здшсненнл М1ськок) радок) наданих законодавством повноважень 1 306 874,00 56 000,00 56 000,00 1 362 874,00

УСЬОГО 1 306 874,00 56 000,00 56 000,00 1 362 874,00

9. Перел1к мгоцевих / репональних програм, 1цо виконуготьсл у склад! бгоджетноТ програми:
(грн)

Назва репональноТ цшьовоТ програми та шдпрограми Загальнии фонд Спешальнии фонд Усього

1 2 3 4
Усього 0,00

10. Результативш показники бгоджетноТ програми:

№ з/п Показник Одиници
ВИМ1РУ

Джерело шформацп' Загальнии фонд Спешальнии фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

К1ЛЬК1СТЬ штатних одиниць од. штатнии розпис 5,00 0,00 5,00
Продукту 0,00

К1льк1сть отриманих лист1в, звернень, залв, скарг од. журнал реестрацп 560,00 0,00 560,00
в н ост1 0,00

к1льк1С^^4К(Аа^1^сгл^4^(^в^^ень, залв, скарг на одного
К 

од. розрахунок 110,00 0,00 110,00

// ;,витрдти на Ж^1Р^НШП>ЗЦч1^1^ТНО1 ОДИНИЦ1 грн. розрахунок 272 574,00 0,00 272 574,00

Перегцепинськии мгонк^ двлова
(гпдпис)

Савельев В.1.
(1Н1Ц!аЛИ 1 Пр13ВИ1Д,г)

8'



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МЫстерства фшанив Украши 26 серпнл 2014 року № 836
(у редакцп наказу Мш1стерсгва фшанав Украши В1д 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорддженнл мзського голови

____________ Перцевдепинська мкька рада______
(наименуваннл головного розпорлдника коштге М1сцевого бгоджету)

№. /<?,. № /3________________

ПАСПОРТ
бгоджетно! програми мкцевого бгоджету на 2019 р1к

1 0100000 Перешепинська М1ська рада

(КТПКВК МБ) (наименуваннд головного розпорлдника)

2. 0110000 Перевдепинсьҟа М1сьҟа рада

(КТПКВК МБ) (наименуваннл В1дпов1дального виконавцл)

3 0114060 0828
Забезпеченни дшльност1 палагцв 1 будиншв культури, клуб1в, центр1в дозвЕлли та шших клубних 
заклад1в

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (наименуваннл бгоджетноТ програми)

4. Обсдг бгоджетних призначень/бгоджетних асигнувань- 4 862 681,00 гривень, у тому числ! загального фонду - 4 807 681,00 гривень та

спевдального фонду- 55 000,00 гривень.

5. Плдстави длл виконаннд бгоджетноТ програми:
Бмджетнии кодекс УкраТни;
Закон УкраТни вТд 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про М1сцеве самовридуванни в УкраТш";
Наказ МФУ вТд 02.08.2010 року №805 "Про затвердженнн основних падходТв до запровадженнн програмно-цшьового методу складаннн та виконанпи М1сцевих бгоджетТв.
наказ МТшстерства фшанс1в УкраТни ввд 26.08.2014року №836 «Про денга питаннн запровадженнн програмно-цизьового методу складанни та виконаннн м1сцевих бгоджетзв» 
Р1шеннн ПерешепинськоТ мТськоТ ради ради "Про бгоджетбгоджет об'еднаноТтеритор1альноТ громади на 2019 рнс" ввд 20.12.2018р. №18-8/¥П.
Ишеннн ПеревдепинськоТ м1Сько'Т ради ради "Про внесенни змш до рТшеннн мТськоТ ради ввд 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бмджетбгоджет об'еднаноТ територ1ально'Т громади на 2019 
р1к" вТд 16.01.2019р. №14-9/УН.;Рнненнн ПереодепинськоТ м1СькоТ ради ради "Про внесеннн змш до рнненни м1ськоТ ради вш 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бгоджетбгоджет об'еднаноТ 
територТальноТ громади на 2019 рш" ввд 13.03.2019р. №15-11/УП.
Пшеннн ПерешепинськоТ мТськоТ ради "Про затвердженни Програми соц1ально-економ1чного та культурного розвитку ПерешепинськоТ об'еднано'Т територ1альноТ громади на 2019 
р!к” вТд20 груднн 2018 року №1-8/УП ;

6. Мета бгоджетноТ програми: Наданни послуг з оргашзацн культурного дозвТллн населеннн_____________________________________________________

7. Завданна бгоджетноТ програми:

№ з/п Завданнл



[I 1

8. Напрлми використаннл бгоджетних коитв:

Забезпеченна оргагазаци культурного дозвшлл населенни 1 змшненна культурних традицш

(грн)

№ з/п Напрлми використаннл бгоджетних коштТв Загальнии фонд Спец1альнии фонд
у тому ЧИСЛ1 бтоджет

розвитку
«•- - --------

Усього

1 2 3 4 5 6

1 Забезпеченнв оргашзаци культурного дозвгплл населеннв, змтненнл матер1ально- 
техшчно! бази заклад1в культури

4 807 681,00 55 000,00 55 000,00 4 862 681,00

УСЬОГО 4 807 681,00 55 000,00 55 000,00 4 862 681,00

9. Перел1к мгоцевих / реггональних програм, одо виконуготьсл у склад1 бгоджетноТ програми:
(грн)

Назва реггональноТ- цшьовоТ програми та шдпрограми Загальнии фонд Спец1альнии фонд Усього

1 2 3 4
Усього 0,00

10. Результативш показниҟи бгоджетноТ програми:

№ з/п Показник
Одиницл

ВИМ1ру
Джерело шформацп Загальнии фонд Спевдальнии фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

К1льк1сть установ - усього у тому числк палашв од. звгг по мереж1 8,00 0,00 8,00
Обслг видатк1в длл наданнл послуг з оргашзацш культурного 

ДОЗВ1ЛЛЛ населеннл
грн. кошторис 4 807 681,00 55 000,00 4 862 681,00

Продукту 0,00
К1льк1сть в1дв1дувач1в - усього ОС1б ЗВ1Т про дшлынсть клубних 

заклад1в
79 200,00 0,00 79 200,00

кшьысть зах<),а1[^а^^бг1зЧ|Лу^)г(Гг)Т5ешнза11]Т<1 культурного 
>7,5 '''дочшд.[а);аееле,[([1»^К

од. ЗВ1Т про ДЫЛЬШСТЬ КЛубнИХ 
заклад1в

360,00 0,00 360,00
^>Хо^хфекгив||Л1^>,,^3\ 0,00

пи1р<11115’н/1'<)?[1<<)го в1.д'в|ЛА,1)^1а грн. розрахунок 60,70 0,00 60,70

<В /«I 
4г / ®

Перегцепинськии мТськии голов;
(гпдпис)

Савельев В.1.
(швдали 1 пргзвивде)

%

* и‘



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мж1стерства фшанав Украши 26 серпна 2014 року № 836
(у редакцп наказу Мшгстерства фшанав Украши вш 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорлдженнл М1ського голови

Перздцепинська мкьҟа рада
(наименуваннл головного розпорлдника коигпв м1сцевого бкзджету)

№ №
-------------------— "■---------------------------------

ПАСПОРТ
бгоджетноУ програми мкцевого бгоджету на 2019 р)к

1. 0100000 Апарат (секретар!ат) мкцевоТ ради

2.

(код)

0110000 Перешепинська мкька рада

(наименуваннл головного розпорлдника)

(код) (наименуваннл В1дпов1дального виконавцд)

3. 0116011 0610 Експлуаташа та техшчне обслуговуванни житлового фонду

(код) (КФКВК) (наименуваннд бгоджетноТ програми)

4. Обслг бгоджетних призначень/бгоджетних асигнувань 250 000,00 гривень, у тому числ! загального фонду 200 000,00 гривень та

спешального фонду- 50 000,00 гривень.

5. П1дстави дла виконаннл бгоджетноТ програми
Бгоджетнии ҟодеҟс УкраТни;
Заҟон УкраТни в!д 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про мкцеве самовридуваннн в Укранп";
Наказ МФУ в!д 02.08.2010 року №805 "Про затвердженни основних шдходш до запровадженни програмно-шльового методу складанни та виконанни мкцевих бгоджет1в.
наказ Мшктерства фшанс1в УкраТни в1д 26.08.2014року №836 «Про деик1 питанни запровадженни програмно-шльового методу складанни та виконанни м1сцевих бгоджеНв» 
Пшенни ПерешепинськоТ мкькоТ ради ради "Про бгоджетбгоджет об'еднаноТтеритор1ально'Т громади на 2019 р1к" в1д 20.12.2018р. №18-8/УН.
Рнненни ПерешепинськоТ мкькоТ ради ради "Про внесенни змш до р1шенни мкькоТ ради вгд 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бгоджетбгоджет об'еднаноТ територ1ально'Т громади на 2019 
р!к” в!д 16.01.2019р. №14-9/УН.
Рппеннп ПерешепинськоТ м1Сько'Т ради ради "Про внесеннн змш до рниенни мкькоТ ради В1д 20.12.2018р.№18-8/УН "Про бгоджетбгоджет об'еднаноТ територ!альноТ громади на 2019 
рвк" в1д 13.03.2019р. №15-11/УП.
Пшенни ПерешепинськоТ мкькоТ ради "Про затвердженнн Програми сошально-економ1чного та культурного розвитку ПерешепинськоТ об'еднаноТ територ1альноТ громади на 2019 
р1к" В1Д20 грудни 2018 року №1-8/УП ;
Р^шенни ПерешепинськоТ мкькоТ ради "Про затвердженни Програми «Наданни фшансовоТ пвдтримки комунальним шдприемствам, шо належать до сшльноТ власносп
тепитптальнпТ гпомааи на 7019 - 7071 поки» в1а20 гпупна 2018 поку ,1У°5-8/УП :

6. Ццн державноТ полггики, на досагненна аких спрамована рсал!зац1л бгоджетноТ програми 

№ з/п Цшь державноТ полггики



7. Мета бгоджетноГ програми
покрашеннн обелуговуванни житлового господарства, иккне техшчне обслуговуваннн житлового фонду

8. Завданнл бгоджетноТ програми

№ з/п Завданнл ч»

1 Забезпеченна наданнл тдтримки тдприемствам житлового господарства

9. Напрлми використаннл бгоджетних кошт1в
гривень

№ з/п Напрдми використаннл бмджетних кошт1в Загальнии фонд Спевдальнии фонд Усього

1 2 3 4 5

1
вддтримка фуикшонуванна комунальних пвдприемств дла забезпеченнл належного 

обслуговуваннл населеннл громади;
200 000,00 0,00 200 000,00

2 Проектуваннл об'скт1в житлового фонду 0,00 50 000,00 50 000,00
Усього 200 000,00 50 000,00 250 000,00

10. Перел1к м1сцевих / репональних програм, шо виконуготьсл у склад! бгоджетноТ програми
гривень

№ з/п Наименуваннл м1сцево’Г / репональноТ програми Загальнии фонд Спевдальнии фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Наданни ф1нансово’1
шдтримки комунальним шдприемствам,
1цо належать до сшльно! власност1 територ1ально'1 громади 
на 2019-2021 роки

200 000,00 0,00 200 000,00

1

Програма совдально-економ1чного 
та культурного розвитку Перевдепинсько! М1сько! 
об’еднано'1 територ1ально1 громади на 2019 р1к

0,00 50 000.00 50 000,00

Усього 200 000,00 50 000,00 250 000,00

11. Результативн) показники бгоджетноТ програми

№ з/п Показники
Одиницл

ВИМ1ру
Джерело шформацп Загальнии фонд Спешальнии фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат 0,00

К1льк1сть шдприемств , лк1 потребутоть шдтримки од. Р1шеннл сес1и 1,00 0,00 1,00

Обслг видатк1в грн. кошторис 200 000,00 0,00 200 000,00
Обслг видатк1в на проектуваннл грн. кошторис 0,00 50 000,00 50 000,00

2 Продукту 0,00
К1льк1сть шдприемств, лким плануетьсл наданнл шдтримки од. ЗВ1ТН1СТЬ 1,00 0,00 1,00

Кшьшсть об’ект1в на проектуваннл од. р1шеннл сеси 0,00 2,00 2,00
3 Ефективносп 0,00



середнл сума шдтримки одному збитковому тдприемству грн. розрахунок 200 000,00 0,00 200 000,00
Середш витрати на проектуванна грн. розрахунок 0,00 50 000,00 50 000,00

4 ЛКОСТ1 0,00
пи^&$а£^а'1£ШЦриемств, лким плануетьсл наданнл дотацп, до В1ДС. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

М.П.

Перевдепинс
(гпдпис)

Савельев В.1.
(Ш1Ц№ЛИ/Ш1Ц1аЛ, пр13више)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мж1стерства фшанав Украши 26 серпнл 2014 року № 836
(у редакцн наказу МЫстерсгва фшанадв Украши В1д 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорлдженнл М1СЬКОГО голови

Перешепинська М1ська рада
(наименуваннл головного розпорлдника коштзв мкцевого бкзджету)

19.03.2019 № _______________

ПАСПОРТ
бгоджетноТ програми мкцевого бгоджету на 2019 р1к

1. 0100000 Апарат (секретар1ат) мкцевоГ ради

2.

(код)

0110000 Перешепинська мкька рада

(наименуванни головного розпорадника)

3.

(код)

0116013 0620

(наименуванна ввдповвдального виконавца)

Забезпеченнн д1нльност1 водопров1дно-канал1зацшного господарства

(код) (КФКВК) (наименуваннл бгоджетноГ програми)

4. Обсаг бгоджетних призначень/бгоджетних асигнувань 1 349 000,00 гривень, у тому числ! загального фонду 1 349 000,00 гривень та

спегцального фонду- 0,00 гривень.

5. ГПдстави дла виконанна бгоджетноГ програми
Бгоджетнии кодекс УкраГни;
Закон УкраГни В1Д 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про М1сцеве самоврндуванни в Украни";
Наказ МФУ ввд 02.08.2010 року №805 "Про затвердженнн основних плдход1в до запровадженнп програмно-цшьового методу складаннп та виконакнн м1сцевих бгоджеНв.
наҟаз Мтстерства фшанс1в УкраГни в!д 26.08.2014року №836 «Про деик! питаннн запровадженни програмно-цыьового методу складанни та виконанни м1сцевих бгоджеНв» 
Рниенна ПерешепинськоГ мкькоТ ради ради "Про бгоджетбгоджет об'еднаноГ територ1альноГ громади на 2019 р1к" вдд 20.12.2018р. №18-8/УП.
Рппенна ПерешепинськоГ мкькоТ ради ради "Про внесенни зм1н до р1шенни мкькоГ ради ввд 20.12.2018р.№18-8/УН "Про бгоджетбгоджет об'еднаноГтеритор1альноГ громади на 2019 
рнс" в!д 16.01.2019р. №14-9/УН.
Пшеннн ПерешепинськоГ мкькоГ ради ради "Про внесенни змш до рнненнн мкькоТ ради вқд 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бгоджетбгоджет об'еднаноГ територ1альноГ громади на 2019 
р!к" в1д 13.03.2019р. №15-11/УН.
Ишеннн ПерешепинськоГ мкькоТ ради "Про затвердженни Програми соц1ально-економ1чного та культурного розвитку ПерешепинськоГ об'еднаноГ територ1альноГ громади на 2019 
р1к" в!д20 груднн 2018 року №1-8/УП ;
Ишеннп ПерешепинськоГ мкькоГ ради "Про затвердженнн Програми «Наданнн фшансовоГ п1дтримки комунальним шдприемствам, шо належать до сшльноТ власност!
тепитпшальнпТ гпомали на 2019 - 2021 ппь-и» в!,Т20 гпуина 2018 ппку .1Уо5-8/УТТ :

6. Ц1л1 державноГ полггики, на дослгненна аких спрамована реал!зац1д бгоджетноГ програми

№ з/п Цшь державноГ полггики



7. Мета бгоджетноТ програми
покрашенни забезпеченнн населенни питного водого нормативноТ' икост1, розвиток водопров1дно-канал1зац1иного господарства, охорона та рацгональне икористаннн джерел питного 
водопостачанни

8. Завданнл бгоджетно'1 програми

№ з/п Завданни
«>

1 Забезпеченнд наданни шдтримки шдприемствам водопров1дно-канал1зацшного господарства

9. Наприми використаннл бгоджетних коштТв
гривень

№ з/п Напрами використаннл бгоджетних кошпв Загальнии фонд Спефальнии фонд Усього

1 2 3 4 5

1

гидтримка функшонуваннл комунальних шдприемств длл забезпеченнл належного 
обслуговуваннл населеннл громади; покравденнл забезпеченнл населеннл питнок) водок> 
нормативно! лкосп, розвиток водопровгдно-канашзацшного господарства, охорона та 
рац1ональне н

1 349 000,00 0,00 1 349 000,00

Усього 1 349 000,00 0,00 1 349 000,00

10. Перел1к мТсцевих / репональних програм, гцо виконуготьса у склад! бгоджетноТ програми
гривень

№ з/п Наименуваннл м1сцевоТ / релональноТ програми Загальнии фонд Спец!альнии фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Наданнл фшансово!
шдтримки комунальним шдприемствам,
гцо належать до сшльно! власност1 територ1ально'1 громади
на 2019 - 2021 роки

1 349 000,00 0,00 1 349 000,00

Усього 1 349 000,00 0,00 1 349 000,00

11. Результативн! показники бгоджетноТ програми

№ з/п Показники
Одиницл

ВИМ1ру
Джерело шформацп Загальнии фонд Спевдальнии фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

К1льк1сть шдприемств водопров1дно-канал1зац1иного господарства, 
лк1 потребуктгь шдтримки

од. Р1шеннл сесш 2,00 0,00 2,00

Обсаг видатк1в грн. кошторис 1 349 000,00 0,00 1 349 000,00
Продукту 0,00

К1льк1сть шдприемств водопров1дно-канал1зац1иного господарства, 
лким плануетьсл наданнл шдтримки

од. ЗВ1ТН1СТЬ 2,00 0,00 2,00

Ефективиоеп 0,00
середнв сума шдтримки одному збитковому шдприемству грн. розрахунок 674 500,00 0,00 674 500,00

ИКОСТ! 0,00





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Млшстерства фшанслв Украши 26 серпна 2014 року № 836
(у редакци наказу Мш1стерствафшанбвУкраши В1д 15.11.2018 2018 року№908)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорлдженнл М1СЬКОГО голови

Перетенинська мкька рада
(наименуваннл головного розпорадника конгпв М1сцевого бгоджету)

а 03 ■ /&> ' №
------------------— ----------------------------------

ПАСПОРТ
бмджетноУ програми М1сцевого бгоджету на 2019 р!к

1 0100000 Перевдепинська м1ська рада

(КТПКВК МБ) (наименуваннд головного розпорлдника)

2. 0110000 Перешепинська м!ська рада

(КТПКВК МБ) (наименуваннл В1дпов1дального виконавцл)

3 0116030 0620 Оргашзаши благоустрого населених пункпв

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (наименуваннл бгоджетноТ програми)

4. Обсаг бгоджетних призначень/бгоджетних асигнувань- 1 828 239,00 гривень, у тому числ1 загального фонду - 1 298 239,00 гривень та

епешального фонду- 530 000,00 гривень.

5. Шдстави длд виконаннд бгоджетноТ програми:
Бмджетнии кодекс УкраТни;
Закон УкраТни ввд 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про м1сцеве самовридуванни в Укранн";
Наказ МФУ ввд 02.08.2010 року №805 "Про затвердженнн основних П1дход1в до запровадженнн програмно-цгльового методу складаннн та виконаннн М1сцевих бмджеНв,
наҟаз ММстерства фшанс1в УкраТни в1д 26.08.2014року №836 «Про деик1 питанна запровадженни програмно-шльового методу сҟладанни та виконаннн м1сцевих бгоджет!в» 
Рнненни ПерешепинськоТ м1ськоТ ради ради "Про бгоджетбгоджет об'сднано’Т територ1альноТ громади на 2019 р!к" вад 20.12.2018р. №18-8/\П.
Ишенни ПерешепинськоТ м1ськоТ ради ради "Про внесенни змш до рнненни м^ськоТ ради ввд 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бгоджетбмджет об'еднаноТ територ!ально'Т громади на 2019 
р!к" В1д 16.01.2019р. №14-9/УП.;Рнненни ПеревдепинськоТ м1сько'Т ради ради "Про внесенни змш до ршенни м1Сько'Т ради вад 20.12.2018р.№18-8/УИ "Про бмджетбгоджет об'еднано'Т 
територ1альноТ громади на 2019 р!к" в!д 13.03.2019р. №15-11/УН.
Пшенни ПерешепинськоТ м1ськоТ ради "Про затвердженни Програми сошально-економтчного та культурного розвитку ПерешепинськоТ об еднаноТ територ1альноТ громади на 2019 
р1к" В1Д20 груднн 2018 року №1-8/УП ;

6. Мета бгоджетноТ програми: Шдвшценнн р1внн благоустрого М1ста

7. Завданнл бгоджетноТ програми:

№ з/п Завданнн

1 2
1 Проведенни поточного ремонту обТкБв транспортно! шфраструктури
2 Забезпеченни утриманнл та поточного ремонту пдротехшчних споруд
3 Забезпеченнл облаштуваннл та утриманнл окремоТ територи (парку, скверу тогцо)



4 Збереженнл та утриманнл на належному р1вш зелено! зони населеного пункту та пол 111111011151 иого еколопчних умов
5 Утриманна в належному сташ земель водного фонду (плаж1в, зон вНпочинку тото )
6 Утриманнл в належному сташ об'екпв, зад1лних в прииом1 поверхневого стоку в дошову канал1зашк> (очисних споруд, насосних станвди, вдаритих колектор1в)
7 Забезпеченнл фупкшонуваннх мереж1 громадських вбиралень
8 Забезпеченнл благоустрок) кладовивд

8. Напрнми використанна бкзджетних ҟопгпв:
(грн)

№ з/п Наприми використаннл бкзджетних копгпв Загальнии фонд Спевдальнии фонд
У тому ЧИСЛ1 бгоджет 

розвитку Усього

1 2 3 4 5 6
1 Забеспеченна функтоиуваннл мереж зовшшнього освпленни 499 000,00 430 000,00 430 000,00 929 000,00
2 забезпеченна сприитливого длл жиггедшльносн лгодини серсдовиша 400 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00
3 Утриманнл в належному стан1 об'ект1в благоустр1К) 399 239,00 0,00 0,00 399 239,00

УСЬОГО 1 298 239,00 530 000,00 530 000,00 1 828 239,00

9. Перел1К М1сцевих / репональних програм, вдо виконуготьсд у склад1 бквджетноТ програми:
(грн)

Назва репональноТ цвдьовоТ програми та пвдпрограми Загальнии фонд Спевдальнии фонд Усього

1 2 3 4
Програма сошально-економ1чного 

та культурного розвитку Перешепинсько! М1сько! 
об’еднано'1 територ1ально! громади на2019 р1к

1 298 239,00 530 000,00 1 828 239,00

Усього 1 298 239,00 530 000,00 1 828 239,00

10. Результативш показники бкзджетноТ програми:

№ з/п Показник
Одиници

ВИМ1ру
Джерело шформацп Загальнии фонд Спевдальнии фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

пловда, 1до шдлагае прибираннк», догладу кв.м Даш вцџцлу ЖКГ 2 000,00 0,00 2 000,00
Протажн1сть мереж вуличного освпленнл км Даш вџџџлу ЖКГ 32,00 0,00 32,00

Електрична енерпа грн Кошторис 468 000,00 0,00 468 000,00
Кшьклсть ставок робпникш од. Кошторис 5,00 0,00 5,00

Обсаг видатк1в на капггальнии ремонт грн. кошторис 0,00 530 000,00 530 000,00
Продукту 0,00

плогца, шо шдлагас прибираннго, догладу
кв.м Даш в1дд1лу ЖКГ 2 000,00 0,00 2 000,00

Протажшсть мереж вуличндго освггленна км Даш вџџџлу ЖКГ 32,00 0,00 32,00
Планова К1льк1сть електроенергп кВт.год Л1М1ти споживаннл електроенергп 494 500,00 0,00 494 500,00

К1льк1сть об'ект1в, зад1лних в прииом1 поверхневого стоку в дошову 
канал1зац1К), шо шдллгакугь утриманнк) од. Звггш даш 1,00 0,00 1,00

Млыасть об’екпв по каштальному ремонту од. рнненнл сесп 0,00 4,00 4,00
Ефективност! 0,00

Середш витрати на утриманна 1 км мсрсжл вуличного осв1тленнл грн Розрахунок 14 625,00 0,00 14 625,00



Середн1 витрати на кагитальнии ремонт одного об’екта грн. розрахунок 0,00 132 500,00 132 500,00
Середш витрати на утриманнл 1 прашвника по благоустрок) грн Розрахунок 61 093,00 0,00 61 093,00
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мж1стерства фжанав УкраГни 26 серпна 2014 року № 836
(у редакцп наказуМтстерствафжанавУкражи В1д 15.11,2018 2018 року№908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорадженна М1ського голови

______________Перевдепинська мкька рада
(наименуваннл головного розпорлдника коштлв мшцевого бк>джету)

1. 0100000

(код)

2. 0110000

(код)

3. 0117330

ПАСПОРТ
бмджетноУ програми мкцевого бгоджету на 2019 р1К 

Апарат (секретар1ат) м^сцевоТ ради

(наименуванна головного розпорадника)

Перешепинська мкька рада

(наименуванна ввдповвдального виконавца)

0443 Буд1вництво1 шших об'ект1в комунальноТ власност!

(код) (КФКВК) (наименуванна бгоджетноТ програми)

4. Обсаг бгоджетних призначень/бгоджетних асигнувань 300 000,00 гривень, у тому числ1 загального фонду 0,00 гривень та

спефального фонду- 300 000,00 гривень.

5. I Пдстави дла виконаннд бгоджетноТ програми
Бгоджетнии кодекс УкраТни;
Закон УкраТни в1д 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про м!сцеве самоврндуваннн в Укранн";
Наказ МФУ ввд 02.08.2010 року №805 "Про затвердженни основних П1дход1в до запровадженнн програмно-цгдьового методу складаннн та виконаннн мкцевих бгоджеНв.
наказ ММстерства фшанс1в УкраТни в!д 26.08.2014року №836 «Про денк1 питаннн запровадженнн програмно-цьльового методу складаннн та виконанни мкцевих бгоджеНв» 
Рипеннн ПерешепинськоТ мкькоТ ради ради "Про бгоджетбгоджет об'еднаноТ територ1ально'Т громади на 2019 р1к" вад 20.12.2018р. №18-8/УП.
Пшеннн ПерешепинсьҟоТ мкькоТ ради ради "Про внесеннн змш до рнненнн мкькоТ ради в1д 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бгоджетбмджет об'еднаноТ територ1альноТ громади на 2019 
Р1к" в1д 16.01.2019р. №14-9/УП.
Рнпеннн ПеревдепинськоТ мкькоТ ради ради "Про внесеннн змш до рнненнн мкькоТ ради вгд 20.12.2018р.№18-8/УП "Про бгоджетбгоджет об'еднаноТ територ1альноТ громади на 2019 
Р1К" в1Д 13.03.2019р. №15-11/УП.
Рнпеннн ПеревдепинськоТ мкькоТ ради "Про затвердженнн Програми сошально-економ!чного та культурного розвитку ПерешепинськоТ об'еднаноТ територ1альноТ громади на 2019 
шк" в1л20 гпулнн 2088 поку №1-8/УП.:

6. Цнн державноТ полпики, на досагненнл жих спрамована реамзацгл бгоджетноТ програми

№ з/п Цшь державноТ полТтики



7. Мета бкзджетноТ програми
Забезпеченни розвитку сучасноТ шфраструктури мкта

8. Завданна бгоджетноТ програми

№ з/п Завданнл

1 Бушвництво об’ект1в сошально! та виробничо! шфраструктури комунально! власносп
2 Реконструкшл об’ект1в сошально! та виробничо! шфраструктури комунально! власносн *
3 Проектуваннл об’ект1в сошально! та виробничо! шфраструктури комунально! власиосн

9. Напрдми використанни бгоджетних коптв
гривень

№ з/п Напрами використаннд бкзджетних кошт1в Загальнии фонд Спегцальнии фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Реконструкшл об’ект1в сошально! 
та виробничо'1 шфраструктури 
комунально!

0,00 300 000,00 300 000,00

Усього 0,00 300 000,00 300 000,00

10. Перел1к М1сцевих / репональних програм, гцо виконуготьси у склад! бгоджетноТ програми
гривень

№ з/п Наименуваннд м1сцевоТ / репональноТ програми Загальнии фонд Спешальнии фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма сошально-економ1чного 
та культурного розвитку Перешепинсько! мшько! 
об’еднано! територ1ально'1 громади на 2019 р1к

0,00 300 000,00 300 000,00

Усього 0,00 300 000,00 300 000,00

11. Результативн! показники бгоджетноТ програми

№ з/п Показники
Одиници

ВИМ1ру
Джерело шформацп Загальнии фонд Спец1альнии фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат 0,00

? "Д"'-1 "£5^- Обслг видатк1в на реконструкшк) грн. кошторис 0,00 300 000,00 300 000,00

Продукту 0,00
— 1СЬКа"7\ * ''Хшьктсть об’ек'пв реконструкцп од. р1шеннл сесп 0,00 1,00 1,00
— , ле>\ п Ефективност! 0,00

1 Серф\ Ҩтфрги на реконструкшкт одного об’екта грн. розрахунок 0,00 300 000,00 300 000,00

4)л с
голов

(гидпис)

Савельев В.1.
(ш1Ц1али/ш1Ц1ал, пр1звише)

О*’% И



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Млшстерства фшанав Украши 26 серпнл 2014 року № 836
(у редакцн наказу Мш1стерства фшанс1в Украши В1д 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпоридженна М1СЬКОГО голови

______________Перевдепинська мкька рада______
(наименуваннл головного розпорндника коштгв мшцевого бкзджету)

ПАСПОРТ
бгоджетно! програми мкцевого бгоджету на 2019 р1к

1 0100000 Переадепинська мкька рада

2.

(КТПКВК МБ)

0110000 Переадепинська мкька рада

(наименуваннл головного розпорадника)

3

(КТПКВК МБ)

0118340 0540

(наименуванна В1дпов1дального виконавца)

Природоохоронш заходи за рахунок цадьових фонд!в

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (наименуванна бгоджетноТ програми)

4. Обсаг бгоджетних призначень/бгоджетних асигнувань- 159 000,00 гривень, у тому числ1 загального фонду - 0,00 гривень та

спегцального фонду- 159 000,00 гривень.

5. П1дстави дла виконанна бгоджетно! програми:
Бгоджетнии кодекс УкраУни;
Закон УкраУни ввд 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про мкцеве самоврндуванни в УкраТш";
Наказ МФУ в1д 02.08.2010 року №805 "Про затвердженни основних п1дход1в до запровадженни програмно-цгльового методу складанни та виконанни мкцевих бмджеНв.
наказ Мш1стерства фшанав УкраТни в!д 26.08.2014року №836 «Про деик! питанни запровадженни програмно-цгльового методу складанни та виконанни мкцевих бгоджеИв»
Р1шени51 ПерегцепинськоТ мкькоТ ради ради "Про бгоджетбгоджет об'еднаноТтеритор1альноТ громади на 2019 р1к" в!д 20.12.2018р. №18-8/УП.;Р!шеннц ПерешепинськоТ мкькоТ ради 
ради "Про внесеннн змад до р1шеннн м1СькоТ ради в1д 20.12.2018р.№18-8/УН "Про бгоджетбгоджет об'еднано‘Т територ1альноТ громади на 2019 рнс" в!д 13.03.2019р. №15-11/УП. 
Р1шенни ПереадепинськоТ мкькоТ ради ради "Про внесенни змад до р1шенни мкькоТ ради ввд 20.12.2018р.№18-8/УН "Про бгоджетбгоджет об'еднаноТ територ1ально'Т громади на 2019 
рад" ввд 16.01.2019р. №14-9/УП.
Р1аденнн ПереадепинськоТ мкькоТ ради "Про затвердженни Програми соадально-економ1чного та культурного розвитку ПереадепинськоТ об'еднаноТ територ^ально! громади на 2019 
р1к" в!д20 груднн 2018 року №1-8/УП ;

6. Мета бгоджетноТ програми: Охорона природи за рахунок цадьових фоадцв_____________________________________________________________________________________________ __

7. Завданна бгоджетноТ програми:

№ з/п Завданна

1 2
1 Забезпеченнл покрашеннн стану навколишнього природного середовиша, рашонального використаннн природних ресурс1в



8. Напрлми використанна бгоджетних кошттв:
(грн)

№ з/п Напрлми використаннл бгоджетних копгпв Загальнии фонд Спец1альнии фонд
У тому ЧИСЛ1 бтоджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
1 Здшсненни М1ськок) радото наданих законодавством повноважень 0,00 159 000,00 0,00 159 000,00

УСЬОГО 0,00 9 000,00 0,'00 9 000,00

9. Перел1ҟ мшцевих / репональних програм, адо виконуготьсд у склад! бшджетноТ програми:
(грн)

Назва репональноТ цшьовоТ програми та шдпрограми Загальнии фонд Спешальнии фонд Усього

1 2 3 4
Програма соц1ально-економ1чного 

та кулыурного розвитку Перешепинсько! М1сько1 
об’еднаноТ територ1альноТ громади на 2019 рж

0,00 159 000,00 159 000,00

Усього 0,00 9 000,00 9 000,00

10. Результативш показники бгоджетноТ програми:

№ з/п Показник
Одиницл

ВИМ1РУ
Джерело шформацп Загальнии фонд Спец1альнии фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

обслг видшених коптв грн. кошторис 0,00 159 000,00 159 000,00
*УКР // ТМЛрид' кту 0,00

природоохоронш заходи га. звггшсть 0,00 573,90 573,90
0,00

// О (ЗЬредҨ^-фавд на 1 га грн. розрахунок 0,00- 277,05 277,05

Перегцепинськиздмафкии го^

°
»1 Оь| о Савельев В.1.

(гпдпис) (1Н1Ц1аЛИ 1 пр13више)

^846 .̂ 
* но'


