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

0100000

(код)

0110000

(код)

0110191 0160

(найменування відповідального виконавця) 

Проведення місцевих виборів

(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду-

175 700,00

(найменування бюджетної програми) 

гривень, у тому числі загального фонду 175 700,00 гривень та

0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення селищної ради "Про внесення змін до Рішення селищної ради від 20.12.2018 року "Про селищний бюджет на 2019 рік"

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

№  з/п Ціль державної політики

7. м *та  бюджетної програми
_І хення виборів депутатів сільських, селищних рад

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

 ̂ Проведення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад ЗО червня 2019 року та виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і
___________ І проведення цих виборів_____________________ _______________ _________________ ________ _____________ ______________________________________________ _______________________________________________

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
і Проведення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад 175 700,00 0,00 175 700,00

Усього 175 700,00 0,00 175 700,00

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

№ 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
Затрат 0,00

Проведення виборів грн. бюджет селищної ради зі змінами 175 700,00 0,00 175 700,00

Селищний голова .... Ю. В. Кривенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

І

40



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

1 .

2 .

3 .

0100000

(код)

0110000

(код)

0116013

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 60 000,00 гривень та

спеціального фонду- 40 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми щ
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від26.08.2014р.№ 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);
Рішення від 20.12.2018 року №795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік"
Рішення селищної ради "Про внесення змін до рішення від 20.12.2018 року №795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 р ік ""________________________________________

& , державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи обЧктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

Усього 0,00

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 Програма благоустрою 60 000,00 40 000,00 100 000,00

Усього 60 000,00 40 000,00 100 000,00

4 № з/п Показники
Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

кількість водонапірних башт од. звітність 0,00 4,00 4,00
Плата за електроенергію по водонапірних баштах грн. звітність 0,00 40 000,00 40 000,00

видатки на будівництво водозбірної башти Рожновського та 
будівництво водогону

гри. бюджет зі змінами 60 000,00 0,00 60 000,00

Продукту 0,00
кількість домогосподарств, які користуються водою од. звітність 0,00 163,00 163,00

Селищний голова Ю.В.Кривенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



♦
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3 .

0100000

(код)

0110000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836

(код) (найменування відповідального виконавця)

0116020

(код)

Ф620 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 144 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 130 000,00 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, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
Рішення селищної ради від 20.12.2018 року №795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік"
Рішення "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року №  795"_____________________________________________

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-кому нальні 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" 40 000,00 14 000,00 54 000,00

Усього 130 000,00 14 000,00 144 000,00

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 Програма благоустрою 130 000,00 14 000,00 144 000,00

Усього 130 000,00 14 000,00 144 000,00

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

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

селищної ради
грн. Звітність 40 000,00 14 000,00 54 000,00

Селищний голова Ч-Ю.В. Кривенко

(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)

1 .

2.

3 .

0100000

(код)

0110000

(код)

0116030

(код)

(найменування відповідального виконавця) 

Організація благоустрою населених пунктів

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 235 479,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 853 259,00 гривень та

спеціального фонду- 382 220,00 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 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ) від 09.07.2010р. №  679;
Рішення сесії від 20.12.2018 року №795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік"
] ня селищної ради "Про внесення змін до Рішення сесії від 20.12.2018 року №795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік"_____________________________________

6. 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
1 підвищення рівня благоустрою території Зачепилівської селищної ради 4 853 259,00 382 220,00 5 235 479,00

Усього 4 853 259,00 382 220,00 5 235 479,00

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 4 853 259,00 382 220,00 5 235 479,00
Усього 4 853 259,00 382 220,00 5 235 479,00

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

витрати на організацію благоустрою населених пунктів грн. звітність 4 853 259,00 382 220,00 5 235 479,00

Селищний голова
(підпис)

Ю.В.Кривенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



1 .

2.

3 .

0100000

(код)

0110000

(код)

0117362

(код)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних
____________________________ громад__________________________________________________________________________ __________________
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 123 410,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 123 410,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Закон України "Про місцеве самоврядування"
Рішення селищної ради від 31.01.2019 р. №835 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2018 р. "Про селищний бюджет на 2019 р ік ""
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

6 "іти державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

7 Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Реконструкція частини адміністративної будівлі під створення Центру надання адміністративних послуг
2 Капітальний ремонт мережі водопостачання села Леб'яже

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Н апрями використанн я бю д ж етн и х  к о ш тів Загальни й фонд Спец іальни й ф онд Усього

1 2 3 4 5

1 Реконструкція частини адміністративної будівлі під створення Центру надання 
адміністративних послуг

0,00 100 000,00 100 000,00

2 Капітальний ремонт мережі водопостачання села Леб'яже 0,00 23 410,00 23 410,00
Усього 0,00 123 410,00 123 410,00

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 Програма соціально-економічного розвитку 0,00 123 410,00 123 410,00

Усього 0,00 123 410,00 123 410,00

ГҐГР*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

Обсяг коштів на реконструкцію адмінбудівлі грн/рік селищний бюджет 0,00 100 000,00 100 000,00
витрати на проведення капітального ремонту мережі водопостачання 

в селі Леб'яже
грн. бюджет селищної ради з 

уточненнями
0,00 23 410,00 23 410,00

Продукту 0,00
Кількість проектів на реконструкцію од. звітність 0,00 1,00 1,00

Ефективності 0,00
Середні витрати одного проекту по реконструкції приміщення грн/рік звітність 0,00 100 000,00 100 000,00

Селищний голова
(підпис)

Ю.В.Кривенко

(ініціали/ініціал, прізвище)
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3 .

0100000

(код)

0110000

(код)

0118311

(код)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836

(найменування відповідального виконавця)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 135 425,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 135 425,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми щ
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від26.08.2014р.№ 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);
Рішення сесії від 20.12.2018 року №795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік"
Рпчрння сесії селищної ради "Про внесення змін до Рішення від 20.12.2018 року №795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 р ік ""____________________________________

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

№  з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Підтримка території селища у належному стані

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

підтримання у належному стані території селища

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Озеленення території Зачепилівської селищної ради 0,00 135 425,00 135 425,00

Усього 0,00 135 425,00 135 425,00

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

Усього 0,00

-'льтативні показники бюджетної програми

4 № з/п Показники
Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

витрати на придбання сміттєвих баків грн. звітність 0,00 19 000,00 19 000,00
витрати на придбання однорічних зелених насаджень грн. бюджет селищної ради зі змінами 0,00 116 425,00 116 425,00

Продукту 0,00
кількість придбаних сміттєвих баків од. внутрішня звітність 0,00 0,00 0,00

Ефективності 0,00
Середні витрати на придбання однієї одиниці грн. внутрішня звітність 0,00 3 000,00 3 000,00

Селищний голова
(підпис)

Ю.В. Кривенко

(ініціали/ініціал, прізвище)


