
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 04.06.2019 року № 33-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)

0110191

(найменування відповідального виконавця) 

0^50 Проведення місцевих виборів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 190 920,00 гривень, у тому числі загального фонду 190 920,00 гривень та

спеціального фонду- 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 рік11"

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

№ з/п Ціль державної політики

1  і бюджетної програми
Проведення виборів депутатів сільських, селищних рад

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 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 
проведення цих виборів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

Усього

1 2 3 4 5
1 Проведення виборів депутатів сільських, селищних рад (кошти державного бюджету) 175 920,00 0,00 175 920,00
2 Проведення позачергових виборів (місцевий бюджет) 15 000,00 0,00 15 000,00

Усього 190 920,00 0,00 190 920,00

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 депутатів сільських, селищних рад (кошти 
державного бюджету)

грн. бюджет селищної ради зі змінами 175 920,00 0,00 175 920,00

Проведення иоаочвргцвих виборів (місцевий бюджет) грн. Бюджет селищної ради зі змінами 15 000,00 0,00 15 000,00

(підпис)

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови від 04.06.2019 року № 33-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

____________ № _____________________________________

1 .

2.

0100000

(код)

0110000

(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)

3. 0116020

(код)

_ _  Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують
Цо20

____________________________ та/або надають житлово-комунальні послуги__________________________________________________
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 153 348,00 гривень, у тому числі загального фонду 139 348,00 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"
Г чня "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року № 795"_____________________________________________

б: тцші державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

І 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" 40 000,00 14 000,00 54 000,00
3 Надання фінансової підтримки ЮТ’Зачепилівське ВКП" 9 348,00 0,00 9 348,00

Усього 139 348,00 14 000,00 153 348,00

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 139 348,00 14 000,00 153 348,00
Усього 139 348,00 14 000,00 153 348,00



*

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 04.06.2019 року Хе 33-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) 

0620 Організація благоустрою населених пунктів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 183 794,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 801 094,00 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 
віл 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ) від 09.07.2010р. № 679;
Г ія сесії від 20.12.2018 року №795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік"
Рі^ лня 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 4 801 094,00 382 700,00 5 183 794,00

Усього 4 801 094,00 382 700,00 - - 5 183 794,00

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 4 801 094,00 382 700,00 5 183 794,00
Усього 4 801 094,00 382 700,00 5 183 794,00

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 4 801 094,00 382 700,00 5 183 794,00

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

«

*



♦

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови від 04.06.2019 року № 33-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)

0117310

(найменування відповідального виконавця)

0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 172 502,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 172 502,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми щ

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Рішення селищної ради "Про внесення змін до рішення "Про селищний бюджет на 2019 рік"___________ __________________________________________________ __________

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

№ з/п Ціль державної політики

7. гггста бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов 
проживання мешканців селищної ради_______________________________________________________________________________________ ____________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціагі&шй фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Капітальний ремонт мереж водопостачання на території Зачепилівської селищної ради 0,00 172 502,00 172 502,00

Усього 0,00 172 502,00 172 502,00

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

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 капітальний ремонт мереж водопостачання тис.грн. розпис селищного бюджету 3 
уточненнями

0,00 172 502,00 172 502,00



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 04.06.2019 року № 33-ОД

1 .

2.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

____________ № _____________________________________

0100000

(код)

0110000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування головного розпорядника)

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

З 0117325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 937,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 10 937,00 гривень. 0

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,,м______________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

а бюджетної програми
Будівництво майданчика зі штучним покриттям для мініфутболу на території парку смт.Зачепилівка

8 . Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Будівництво майданчика зі штучним покриттям ддя мініфутболу

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
4

Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 1 Будівництво майданчика зі штучним покриттям д дя мініфутболу 10937,00 10937

Усього 10 937,00

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

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

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

Витрати на здійснення технічного нагляду по об'єкту "Будівництво 
майданчика зі штучним покриттям для мініфутболу на території 

парку смт.Зачепилівка"
грн.

бюджет селищної ради зі змінами
0,00 10 937,00 10 937,00

Продукту 0,00
^---"-кількість об'єктів будівництва од. звітність 0,00 1,00 1,00

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови від 04.06.2019 року № 33-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)

0117362

(найменування відповідального виконавця)

0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних 
громад

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 971 008,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 3 971 008,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Закон України "Про місцеве самоврядування"
Ріщення 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 рік""
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"

пі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Г'"- № 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 Будівництво локальних очисних споруд с.Кочетівка
3 Капремонт водонапірної свердловини с.Миколаївка
4 Ремонт системи водопостачання та заміна башти Рожновського в с.Миколаївка -------£ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Напрями використання бюджетних коштів
______________________________________________ ________________ ___________________________________________________________________________________________ гривень

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

1 2 3 4 5
1 Реконструкція частини адміністративної будівлі під створення Центру надання 

адміністративних послуг
0,00 790 424,00 790 424,00

2 Будівництво локальних очисних споруд с.Кочетівка 0,00 1 890 942,00 1 890 942,00
3 Капремонт водонапірної свердловини с.Миколаївка 0,00 735 000,00 735 000,00
4 Ремонт системи водопостачання та заміна башти Рожновського в с.Миколаївка 0,00 554 642,00 554 642,00

Усього 0,00 3 971 008,00 3 971 008,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
_________ ___________________ _________ ___________ __ ____________________________________________________________________________________________________________гривень
1------------

/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Програма соціально-економічного розвитку 0,00 3 971 008,00 3 971 008,00

Усього 0,00 3 971 008,00 3 971 008,00

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

Обсяг коштів на реконструкцію адмінбудівлі під ЦНАП грн/рік селищний бюджет 0,00 790 424,00 790 424,00
Будівництво локальних очисних споруд с.Кочетівка грн. бюджет селищної ради з 

уточненнями
0,00 1 890 942,00 1 890 942,00

Капремонт водонапірної свердловини с.Миколаївка грн. бюджет селищної ради з 
уточненнями

0,00 735 000,00 735 000,00

Ремонт системи водопостачання та заміна башти Рожновського в 
с.Миколаївка

грн. бюджет селищної ради з 
уточненнями

0,00 554 642,00 554 642,00

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

Ефективності 0,00
Середні ВИТр35н5>5нОЇ0Т»Р0ЄКТу по реконструкції приміщення грн/рік звітність 0,00 790 424,00 790 424,00

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови від 04.06.2019 року № 33-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)

0490 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 7 184 575,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 7184 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 зачепнлівської селищної ради на 2019 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення виконання інвестиційних проектів

ттМета 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 СпеціАіьний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного 

та обласного бюджетів
0,00 7 184 575,00 7 184 575,00

Усього 0,00 7 184 575,00 7 184 575,00

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
У Затрат 0,00

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

тис.грн. бюджет селищної ради зі змінами 0,00 7 184 575,00 7 184 575,00

«

<ф



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови від 04.06.2019 року № 33-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)

0118120

(найменування відповідального виконавця) 

0320 Заходи з організації рятування на водах

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Закон України "Про місцеве самоврядування"
Рішення селищної ради від 31.05.2019р. № 1937 "Про внесення змін до рішення "Про селищний бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

-Лета бюджетної програми
Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах

8, Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

9. Напрями використання бюджетних коштів
___________________________________________________________________________________________________________^____________ _______________ гривень

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

1 2 3 4 5
і Забезпечення безпечних умов відпочинку ' населення на водних об'єктах 8 000,00 0,00 8 000,00

Усього 8 000,00 0,00 8 000,00

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 у - 5

1
Програма по організації рятувального поста, утримання пляжу р.Берестова на 2018- 
2020 роки 8 000,00 8 000,00

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

Видатки на забезпечення безпечних умов відпочинку населення на 
водних об'єктах тис.грн. бюджет селищної ради зі змінами 

від 31,65.2019 р.
8 000,00 0,00 8 000,00

Ф


