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ЗАТВЕРДЖЕНОНакаї Міністерства фінансів України 26 серпня 2011 року № 836і\ редакції накату Міністерства фінансів України від 20 грудня 2018 року № 1200)ЗАТВЕРДЖ ЕНО Наказ / розпорядчий документ 
Розпорядження голови від 25.07.2019 року № 42-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджете) 
______________________________ № ___________________________________________________

П А СП О РТбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Зачепилівська селишна рада (головний розпорядник)
•>

(код)0110000 Зачепилівська селишна рада (найменування головного розпорядника)(головний розпорядник)
3

(код)
0110150 0111

(найменування відповідального виконавця)Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селишної, сільської рад(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 669 055,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 651 605,00 гривень таспеціального фонду- 17 450,00 гривень
»5 Підстави для виконання бюджетної програмиЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні"Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"Постанова КІЧУ № 238 від 09.03.2016 р. "Про впорядку вання структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокурату ри, 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 ” <Г авне управління"■ У _ ля "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року № 795Рішення "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Зачепилівської селишної ради на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року № 795"

6 Цілі державної п о л і т и к и , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної ПОЛІТИКИ1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Зачепилівської селищної ради7 Мета бюджетної програмиОрганізаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядуваїіня8 Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

$

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень9 Напрями використання бюджетних коштів
гривень№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього1 2 3 4 5І здійснення органом місцевого самоврядування повноважень, наданих законодавством 7 651 605,00 17 450,00 7 669 055.00

Усього 7 65) 605,00 17 450,00 7 669 055,0010 Перелік місцевих / регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми
гривень

С Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма соціально-економічного розвило, 7 651 605,00 17 450,00 7 669 055,00

Усього 7 651 605,00 17 450,00 7 669 055,0011 Результативні показники бюджетної програми№ з/п Показники Одиницявиміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього1 2 3 4 5 6 7Затрат 0,00
кількість штатних одиниць од штатний розпис 50.00 0,00 50,00

Видатки на утримання апарату селишної ради грн бюджет Зачепилівської селишної 
ради

7 65 1 605.00 17 450.00 7 669 055,00

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

кореспонденції
5 500.00 0.00 3 500,00

кількість прийнятих нормативно-правових аклв од журнал реєстрації НПА 900.00 0,00 900,00
кількість виконаних лислв. звернень од жу рнал реєстрації вихідної 

кореспонденції
1 880.00 0.00 1 880.00Ефективності 0.00

кількість виконаних лислв, звернень, заяв, скарг на одного 
—— працівника

од розрахунок 50.00 0.00 50.00

витрати 03 \даичгщня однієї штатної одиниці гри розрахунок 153,00 0,00 153,00У/ ^ '0 і^ідсл>д^й>«ял^^і»іат^но-правових аклв на одного 
/ У о  гу'Ь*' ——-— '̂ Л' .прУців^ика

од розрахунок 20,00 0,00 20,00
Селии. Ю В Кривенко (ініціали/ініціал, припише)



ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836(у редакції накаїу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖ ЕНО Наказ / розпорядчий документ 
Розпорядження голови від 25.07.2019 року № 42-ОД

(найменуняння головною розпорядника коштів місцевою бюджету)

П А СП О РТбюджетної програми місисвого бюджете на 2019 рік! 0100000 Зачепилівська селишна рада (головний розпорядник)(код) (найменування головного розпорядника)2 0110000 Зачепилівська селишна рада (головний розпорядник)(код) (найменування відповідального виконавця)3 0116020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, шо виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 221 863,00 гривень, у тому числі загального фонду 207 863,00 гривень таспеціального фонду- 14 000,00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної програмиЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні”Закон україни "Про житлово-комунальне господарство"Наказ .Мінфіну від 27.07.2011 .У» 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, шо можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" щРішення селищної ради від 20.12.2018 року ЛГ®795 "Про бюджет Зачспилівської ссдишиої ради на 2019 рік"р; чя "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Зачспилівської селишної ради на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року .V? 795"____________________________________________6 ^Рзлі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, шо надають житлово-комунальні п о с л у г и  на території Зачспилівської сслишної ради7 Мета бюджетної програмиЗабезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду8 Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Надання фінансової підтримки підприєуїства.уі. що надають житлово-коуілнальні п о с л у г и2 Забезпечення підтримки коугунальних підприєуїств дія утримання та експлуатації житлового фонду9 Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 51 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 КП "Заепилівське ВКП" .35 623,00 0,00 35 623,00
4 Надання фінансової підтриуїки КП "Леб'яже" 42 240,00 0,00 42 240,00

Усього 207 863,00 14 000.00 22! 863,0010 Перелік місцевих регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми
гривень

х - - 1 Найменування місцевої регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього3 4 $

1 Програ.уіа благоу строю 165 623,00 14 000.00 1 79 623,00Усього 165 623.00 14 000.00 179 623,00

Хе з/п Показники Одиницявиміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього1 2 3 4 5 6 7Затрат 0,00
Надання фінансової підтримки КП "Лебяже" грн Звітність 42 240,00 0,00 42 240,00

Надання фінансової підтримки КП"Зачепилівське" грн З в іт н іс т ь 90 000,00 0,00 90 000,00

Надання фінансової підтриуїки КП "Зачепилівське ВКП" грн З в іт н іс т ь 9 .348,00 0,00 9 348,00

----------------

^ЩдагШа^йШнсової підтримки КП "Водоканал" Зачепилівської 
'О, Є. П V Щ  селищної ради

грн З в іт н іс т ь  % 40 000,00 14 000,00 54 000,00

Ю В Кривенко
(ініиіали/ініцшл. прізвище)
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ТЛТНІ І'ДЖІТЮ
(> редакції накаі\ Міністерства фінансів України від 29 і рудня 2018 року М® 1209)ЗАТВЕРДЖ ЕНО Наказ / розпорядчий документ 

Розпорядження голови від 25.07.2019 року № 42-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) 
______________________________________№ ___________________________________________________

0100000(код)
0110000(код)0117310

П А СП О РТбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Зачепилівська селишна рада (головний розпорядник) (найменування головного розпорядника)Зачепилівська сслишна рада (головний розпорядник)
0443 (найменування відповідального виконавця) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства(код) (КФКВК)4 Обсяг бюджетних призначень'бюджетних асигнувань 237 396,00спеціального фонду- 237 396,00 гривень

(найменування бюджетної програми) гривень, у тому числі загального фонд\ 0,00
5 Підстави для виконання бюджетної програмиЗакон України "Про місцеве самоврядування в У країні"Рішення селищної ради "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 «
7 Мета бюджетної програмиПідвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покрашення умов проживання мешканців селищної ради___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8 Завдання бюджетної програми№ з/п Завдання1 бу д івництво об є к п в  ж и т л о в о - к о м у н &т ь н о г о  госп од арства9 Напрями використання бюджетних коштів

гривеньУГ® з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
І Реконстру кція системи водопостачання і заміною башти Рожновського в с Миколаївка 0.00 237 .396,00 237 396,00

Усього 0.00 237 306.00 237 396.0010 Перелік місцевих регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми г р и в е н ь.V® з/п 1 Іаймеїгування місцевої регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма благоустрою 0,00 237 396,00 237 396,00

Усього 0,00 237 396,00 . .  237 396,00

№ з/п с Показники Одиницявиміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього2 3 4 5 6 7

Затрат 0,00| И 7 7 / \*ч .  витРати на співфшансу вання бу дівнцтва

« А Х ------------------- — ----------------------------------- тис гри розпис селищного бюджету 3 
уточненнями

0.00 237 396,00 237 396,00

Ю В Кривенко



юк\ № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 < > редакції наказу Міністерства фінансів України віл 29 грудня 2018 р<ЗАТВЕРДЖ ЕНО Наказ / розпорядчий документ 

Розпорядження голови від 25.07.2019 року № 42-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1

З

0100000(код)
0110000(код)0117362(код)

П А СП О РТбюджетної програми місцевого бюджету па 2019 рік Зачепилівська сслишна рада (головний розпорядник) (найменування головного розпорядника)Зачепилівська селишна рада (головний розпорядник) (найменування відповідального виконавця)Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних _________________________________________________________громад________________________________________________________________________________________________ _____________________________(КФКВК) (найменування бюджетної програми)4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 964 114,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень таспеціального фонду- 3 964 114,00 гривень
З Підстави для виконання бюджетної програмиЗакон України "Про місцеве самоврядування" ШРішення селищної ради від 31.01.2019 р. №835 "Про внесення змін до рішення селишної ради від 20.12.2018 р. "Про селишний бюджет на 2019 рік""Наказ Міністерства фінансів У країни 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"

V ,і державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми№ з/п Ціль державної ПОЛІТИКИ
7 Мета бюджетної програмиЗабезпечення виконання інвестиційних проектів за рахунок су б венній з і 11 ших бюджеті в8 Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Реконструкція частини адміністративної будівлі під створення Центру надання адміністративних п о сл у г2 Капітальний ремонт мережі водопостачання села Леб яже9 Напрями використання бюджетних коштів
гривень№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 51 Реконструкція частини адміністративної будівлі під створення Центру надання 
адміністративних п о с л у г 0,00 90 424,00 90 424.00

2 будівництво очисних споруд с Кочетівка 0,00 58 000.00 58 000,00
3 субвенція і ДБ на формування інфраструктури ОТГ 0,00 3 760 100,00 3 760 100,00
4 капремонт свердловини с Миколаївка 0,00 55 000,00 55 000,00
5 реконструкція системи водпостачання с Миколаївка 0,00 590,00 590,00

Усього 0.00 3 964 114,00 3 964 114,0010 Перелік місцевих регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми
гривень

О Найменування місцевої ' регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 -> 4 5
1 Програма соціально-економічного розвитку и.по 3 ‘«>4 1 14.011 3 964 1 14.01)

Усього 0.00 3 964 1 14.00 3 964 114.00Результативні показники бюджетної програми№ з/п Показники Одиницявиміру Джерелд-інформашї Загальний фонд Спеціальний фонд Усього1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

Обсяг коштів на реконструкцію адмінбудівлі під ЦНАП грн/рік селищний бюджет 0,00 968 064,00 968 064,00Бу д ів н и ц т в о  локальних очисних споруд с Кочетівка гри бюджет селишної ради з 
уточненнями

0.00 2 255 533.00 2 255 533,00

Капремонт водонапірної свердловини с Миколаївка грн бюджет селишної ради з 
уточненнями

0.00 739 927,00 739 927,00

Ремонт системи водопостачання та заміна башти Рожновського в 
с. Миколаївка

грн бюджет селишної ради з 
уточненнями

0,00 590,00 590,00

________________________Продукту____________________________________ 0,00
П І4 Кількість проектів на реконструкцію од звітність 0,00 3,00 3,00

Ефективності 0,00
... ^^рСанГвитОати одного проекті по реконструкції приміщення грн/рік ЗВІТНІСТЬ 0,00 1 321 371,33 1 321 371,33

* N 5 0 4 ^ ! А ? у
У К Р & '

Ю В Кривенко


