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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови від 16.04.2019 року № 23-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету') 

____________ № _______________

1 .

2 .

3 .

0100000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

0 1 1 0 0 0 0 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

0116020

(код)

0 6 2 0  Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують
____________________________ та/або надають житлово-комунальні послуги_____ ___________________________ .__________
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 44 000,00 гривень, у тому числі загального фонду ЗО 000,00 гривень та

спеціального фонду- 14 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ^
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон україни "Про житлово-комунальне господарство"
Наказ Мінфіну від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатк

6 ЦілГдержавної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

] Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають житлово-комунальні послуги на території Зачепилівської селищної ради

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

8, Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Надання фінансової підтримки підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги
2 Забезпечення підтоимки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
2 Надання фінансової підтримки КП "Водоканал" 30 000,00 14 000,00 44 000,00

Усього 30 000,00 14 000,00 44 000,00

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
/ Програма благоустрою 30 000,00 14 000,00 44 000,00

V  А Усього ЗО 000,00 14 000,00 44 000,00

№ з/п Показники
і/ А

Одиниця
’г  ".-ВИМІРУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 °  " Л } \  х  ■ 4 5 6 7

Затрат /,/. С-- • л  V ‘.1*— * . - Ч , \ \ 0,00
Надання фінансової підтримки КП "Водоканал" За^іегіидівськоі 

селищної ради Ч/ .V / "'Грю?' ^ ' .Звітність ЗО 000,00 14 000,00 44 000,00

Селищний голова

’Ч ^ /С Р .

Ю.В.Кривенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

І



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови від 16.04.2019 року № 23-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

____________ № ____________

1 .

2 .

3 .

0100000

(код)

0110000
(код)

0117461

(код)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування головного розпорядника)

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
______ _______ ______________ ;___________________місцевого бюджету ____________ __ ________________

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 170 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 170 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ®
Наказ Міністерства фінансів України в'ід26.08.2014р.№ 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами 
від 30.09,2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ) від 09.07.2010р. № 679;
Наказ Міністерства фінансів від 14.02.2011р.№96 « Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011р.№ 
1488 та від 14.12.2011 р. № 1627);
Ріщ з сесії від 20.12.2018 року №795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік"
Рііі "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року № 795"_______

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Утримання дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення якісного утримання автомобільних доріг

8; Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури _

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Витрати на придбання піскосуміші І 00 000,00 0,00 100 000,00
2 Оплата послуг за здійснення поточного ремонту вуличного покриття 70 000,00 0,00 70 000,00

Усього 170 000,00 0,00 170 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

- і
2 3 4 5

Усього 0,00

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

площа вулично-дорожньої мережі тис.кв.м звітність 600,00 0,00 600,00
витрати на очистку від снігу та обробку ПСС вулично-дорожньої 

мережі
грн. звітність 20 000,00 0,00 20 000,00

видатки на проведення поточного ремонту дорожнього покриття грн. звітність 50 000,00 0,00 50 000,00

Витрати на придбання асфальто-бетонної суміші грн. бюджет 50 000,00 0,00 50 000,00
Витрати на придбання піечано-сольової суміші грн. звітність 50 000,00 0,00 50 000,00

Продукту 0,00
площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується здійснити 

очистку від снігу та обробку ПСС
тис.кв.м звітність 600,00 0,00 600,00

Ефективності Г. Г~"7 0,00
середня вартість) кв.м. затрат в зимовий пе '̂Іой пУв\;лично-, у  

ДОРОЖНІЙ мережі . - X '  . .. —/  ‘ ...
звітність 33,00 0,00 33,00

Якості /  •-' Ч’’ а  V''''”'" 0,00
динаміка відремонтованої за рахунок поточного' р6монтгтлідощі«>”“і 

ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ мережі ПОРІВНЯНО' з попеї/еднім РОКОМ "1
\відс. У  \ \ звітність 100,00 0,00 100,00

Селищний голова Ю. В. Кривенко
(ініціали/ініиіал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Накат Міністерства фінансів України 26 серпня 201-1 року № 836
(у редакції накату Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови від 16.04.2019 року № 23-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

____________ № _____________________________________

1

2 .

3 .

0100000

(код)

0110000

(код)

0117367

(код)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування головного розпорядника)

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи 
______ ________________________________________ охорони здоров'я у сільській місцевості _____________________________________________

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 934 575,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 4 934 575,00 гривень.

5 Підстави для виконання бюджетної програми
Зако України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Рішення селищної ради "Про внесення змін до рішення "Про бюджет зачепилівської селищної ради на 2019 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

Забезпечення виконання інвестиційних проектів я

7 Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 $ ___ 2 __________ 5

І здійснення органом місцевого самоврядування повноважень, наданих законодавство,м 0,00 4 934 375,00 4 934 575,00

Усього 0 ,0 0 4 9 34 5755,00 4 93 4 5 7 5 ,0 0

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
Усього 0,00

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 
. виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

\ 1 2 . „ 3 4 5 6 7
V.- Затрат 0,00

Виділено коштів на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров'я у сільській місцевості,

тис гри бюджет селищної ради зі змінами 0,00 4 934 575,00 4 934 575,00



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови від 16.04.2019 року № 23-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

№__________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

2.

(код)

0110000

(найменування головного розпорядника)

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

3.

(код)

0116030

(найменування відповідального виконавця) 

Ф£20 Організація благоустрою населених пунктів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 268 889,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 998 169,00 гривень та

спеціального фонду- 270 720,00 гривень.

5 Підстави для виконання бюджетної програми
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про житлово-комунальне господарство"
Наказ Мінфіну від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від26.08.2014р.№ 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами 
від/ 9.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ) від 09.07.2010р. № 679;
Ріік і сесії від 20.12.2018 року №795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік"
Рішення селищної ради "Про внесення змін до Рішення сесії від 20.12.2018 року №795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік"___________________ ______________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Організація благоустрою Зачепилівської селищної ради

7. Мета бюджетної програми 
Підвищення рівня благоустрою міста

8, Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
______/£__________________________________________________ :_________ :__________________

1 Організація благоустрою населених пунктів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
і підвищення рівня благоустрою території Зачепилівської селищної ради 4 998 169,0й 270 720,00 5 268 889,00

Усього 4 9 9 8 1 6 9 ,0 0 2 7 0 7 2 0 ,0 0 5 2 68 8 8 9 ,0 0

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

л 2 3 4 5
У Програма благоустрою 4 998 169,00 270 720,00 5 268 889,00

Усього 4 9 9 8 1 6 9 ,0 0 2 7 0 72 0 ,0 0 5 268 8 8 9 ,0 0

№  з/п Показники
------

' о '  (Л у  ■3 \
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 / А ’- ' - . о - / - 4 ^ 5 6 7

Затрат ? / '</ / \  • ________________■_____і______ 0,00
витрати на організацію благоустрою населених пунктів І \ І А іфН- \  / . ість 4 998 169,00 270 720,00 5 268 889,00

Селищний голова

? 1 л  /  1 
і І

\ \  4М  ч ,

. /  
і /  . <

■

Ю. В. Кривенко

^ 04 3976^

(ініиіали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови від 16.04.20 і 9 року № 23-ОД

(найменування головною розпорядника коштів місцевого бюджету) 

____________ №  ______________________________

1

2 .

3 .

0100000

(код)

0110000

(код)

0116020

(код)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування головного розпорядника)

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування відповідального виконавця)

0 ^ 2 0  Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують
_______________________________________________ та/або надають житлово-комунальні послуги__________________________________________________

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 134 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 120 000,00 гривень та

спеціального фонду- 14 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон україни "Про житлово-комунальне господарство"
Наказ Мінфіну від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, шо можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
Рішення селищної ради від 20.12.2018 року №795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік"
Ріг "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року № 795"_____________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають житлово-комунальні послуги на території Зачепилівської селищної ради

7 Мета бюджетної програми
Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

8 Завдання бюджетної програми

№ з/ п Завдання

1 Надання фінансової підтримки підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги

2 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів $>

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Надання фінансової підтримки КП "Зачепилівське" 90 000,00 0,00 90 000,00
2 Надання фінансової підтримки КП "Водоканал" 30 000,00 14 000,00 44 000,00

Усього 120 0 0 0 ,0 0 14 0 0 0 ,0 0 134 0 0 0 ,0 0

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5

Програма благоустрою 120 000,00 14 000,00 134 000,00
Усього 120 0 0 0 ,0 0 14 0 0 0 ,0 0 134 0 0 0 ,0 0

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

Надання фінансової підтримки КП"Зачепилівське" / - гри. Звітність 90 000,00 0,00 90 000,00
Надання фінансової підтримки КП "Водоканал" Зачепилівської 

селищної ради / :
*' . . ■і грн. ■ Звітність 30 000,00 14 000,00 44 000,00

Селищний голова . ---Ю.В.Кривенко_________________________________________________
- (Тіщпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови від 16.04.2019 року № 23-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету') 

___________________________ № _____________________________________

1 .

2 .

3 .

0100000

(код)

0110000

(код)

0110150

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування головного розпорядника)

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
0111 ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 734 505,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 717 055,00 гривень та

спеціального фонду- 17 450,00 гривень. ц

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Постанова КМУ № 238 від 09.03.2016 р. "Про впорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" 
Наказ Мінфіну № 1147 від 01.10.2010 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
"Де зце управління"
Р і ї їк ^ ,  "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року № 795
Рішення "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року № 795"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Зачепилівської селищної ради

7. М ета бю дж етн ої програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Напрями використання бю дж етн их  коштів Загальний фонд Спеціальний ф онд У сього

1 2 3 4 5

1 здійснення органом місцевого самоврядування повноважень, наданих законодавством 7 717 055,00 17 450,00 7 734 505,00

Усього 7 717 055,00 17 450,00 . ,7 734 505,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

V .
| Найменування м ісц евої / регіональної програми Загальний ф онд Спеціальний ф онд У сього

1 2 3 4 5
1 Програма соціально-економічного розвитку 7 717 055,00 17 450,00 7 734 505,00

Усього 7 717 055,00 17 450,00 7 734 505,00

№  з/п Показники
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 50,00 0,00 50,00

Видатки на утримання апарату селищної ради грн. бюджет Зачепилівської селищної 
ради**

7 717 055,00 17 450,00 7 734 505,00

Продукту 0,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації вхідної 

кореспонденції
3 500,00 0,00 3 500,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів од. журнал реєстрації НПА 900,00 0,00 900,00
кількість виконаних листів, звернень од. журнал реєстрації вихідної 

кореспонденції
1 880,00 0,00 1 880,00

■Ефективності • С ,-Ь  М  С 0,00
кількість виконаних листів, звернень, заяВгекарг'н  ̂о д н ого і р 

працівника / / АЧ Ч .< 0  "~Х. XX розрахунок 50,00 0,00 50,00

витрати на утримання однієї штатйої бдиййці Х"г;.трй;Л\ розрахунок 162,60 0,00 162,60
"г *'"“г..... -  1 "Ч/—чТ "?*----- ’ ......

кількість прийнятих нормативно-правових гаї̂ Іїв на йдногО'"'"'*» 
працівника/ ЯГ !  і « V  р

,  Ч ’у ,  7 \\

1 Х : 4  \

розрахунок 20,00 0,00 20,00

Селищний голова Ю. В.Кривенко
(ініиіали/ініціал, прізвище)


