
♦

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови віл 28.08.2019 року ЛІ* 50-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

_______________ _______________________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Зачепилівська сслишна рада (головний розпорядник)

2

(код)

0110000 Зачепилівська селищна рала

(найменування головного розпорядника)

(головний розпорядник)

3.

(код)

0113242 1090

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 115 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 115 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Ф
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України віл26.08.2014р..\® 836 « Про деякі питання запровадження програмпо-иільвого 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 14.02.2011 р..У®96 « Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.. ...... 1р.№
1488 та від 14.12.2011 р. № 1627);
Па’ ’іністсрства соніальной політики від 19.04.17 .N«659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 
бюк^_ в у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
Рішення сесії від 20.12.2018 року №795 "11 ро бюджет Зачепи лівської селищної ради на 2019 рік"__________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

7 Мета бюджетної програми
Надання грошової допомоги громадянам селищної ради, шо опинилися у скрутних життєвих ситуаціях

8 Завдання бюджетноГпрограми

№ з/п Завдання ^

1 Спияти подальшому розвитку системи надання адресної соціальної допомоги найбільш незахишеним верствам населення

9 Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 3 4 5
1 Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 1 15 000,00 0,00 115 000,00

Усього N5 000.00 0,00 N5 000,00

10 Перелік місцевих 'регіональних програм, шо виконуються у склаін бюджетної програми
гривень

№ з/п

=*> и
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5
Програма надання матеріальної допомоги 1 15 000,00 0,00 1 15 000,00
Усього 115 000,00 0,00 N5 000,00

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 *" 5 6 7
Затрат 0,00

Заплановано видатків на виплату грошової допомоги населенню грн розпис селищного бюджету 3 
уточненнями

115 000,00 0,00 115 000,00

Продукте 0,00
кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб звітність 23,00 0,00 23,00

Ефективності 0,00
середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на одну грн ЗВІТНІСТЬ 5 000,00 0,00 5 000,00

С , Р  г Г /> > > у  Якості 0,00
пчтоуУ і вага^ИдцпчЦованих пільг до нарахованих відс ЛЗзутрішній облік 100,00 0,00 100,00

<



♦

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови віл 28.08.2019 року № 50-ОД

(найменування головного розпоря;іника коштів місцевого бюджету') 

_______________ №____________________________________________

1

2.

З

0100000

(код)

0110000

(код)

0116020

(код)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Зачепилівська сслншна рада (головний розпорядник)

(найменування головного розпорядника)

Зачепилівська сслншна рада (головний розпорядник)

(найменування відповідального виконавця)

Ф£2о Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, шо виробляють, виконують
_______________________________________________ та/або надають житлово-комунальні послуги__________________________________________________

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначеиь/бюджетиих асигнувань 275 023,00 гривень, у тому числі загального фонду 261 023,00 гривень та

спеціального фонду- 14 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місисвс самоврядування в Україні"
Закон україни "Про житлово-комунальне господарство"
Наказ Мінфіну від 27.07.201 1 № 945 "Про затвердження Примірпого переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, шо можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
Рішення селишної ради від 20.12.2018 року Л»795 "Про бюджет Зачепилівської селившої ради на 2019 рік"
Рій "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 дія 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 $
1 Надання фінансової підтримки КП "Зачспилівськс" 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 "Заспилівське ВКП" 49 223,00 0,00 49 223,00
4 Надання фінансової підтримки КП "Леб’яже" 81 800,00 0,00 81 800.00

Усього 261 023.00 14 000,00 275 023,00

10 Перелік місцевих / регіональних програм, шо викопуються у складі бюджетної програми
гривень

м
\  .

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 л 3 4 5
1 Піюгра.ма благої строю 261 023,00 14 000,00 275 023,00

Усього 261 023.00 14 000,00 275 023,00

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерел о^діформаші Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 9 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

Надання фінансової підтримки КП "Леб яжс" грн Звітність 81 800,00 0,00 81 800,00
__На-дапіщ-фінансової підтримки КП"Зачєпидівське" грн. Звітність 90 000,00 0,00 90 000,00

підтримки КП"Зачепидівськс ВКП" гри Звітність 49 223,00 0,00 49 223,00

---------------- Л
^5Ййання фінамс Ш ) іки КП "Водоканал" Зачепилівської 
і "'(З 7 сслАшної ради

грн Звітність у ) 40 000,00 14 000,00 54 000,00

М.П.

\ а\
Л.М Безчасна

«



♦

ЗАТВЕРДЖЕНО
Накат Міністерства фінансів України 26 серпня 20 М року № 836
(у редакції накату Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови віл 28.08.2019 року Л» 50-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

_______________ №____________________________________________

3 .

0100000

(код)

0110000
(код)

0116030

(код)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету па 2019 рік 

Зачспилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування головного розпорядника)

Зачспилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування відповідального виконавця)

0^20 Організація благоустрою населених пунктів

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 385 515,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 980 751,00 гривень та

спеціального фонду- 404 764,00 гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми
Закону України "Про міснсве 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"
Наказ Міністерства фінансів України від26.08.2014р.№ 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами 
від '.2016 р. № 860 (па заміну наказу МФУ) від 09.07.2010р. № 679;
Р ііь ^  . сесії від 20.12.2018 року №795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради па 2019 рік"
Рішення селищної ради "Про внесення змін до Рішення сесії від 20.12.2018 року №795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради па 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

Завдання

Організація благоустрою населених п ун ктів

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 4 980 751,00 404 764,00 5 385 515,00

Усього 4 980 751,00 404 764,00 5 385 515,00

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

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

_ і Л 3 4 5
Програма благоустрою 4 980 751,00 404 764,00 5 385 515,00
Усього 4 98(1 751,00 404 764,00 5 385 515,00



♦

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 віл 28.08.2019 року № 50-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

_______________ №____________________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Зачспп.іівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування головного розпорядника)

Зачспилівська сслишпа рада (головний розпорядник)

(найменування відповідального виконавця)

0443 Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 575 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 575 000,00 гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми 
Закон України "Про місцеве самоврядування"
Рішення сслишної 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 .N«836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 
Наказ Міністерства фінансів України віл 20.09.2017 року Л?793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

1 0100000
(код)

2 0110000
(код)

З 0117330

6. -•ржавної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення виконання інвестиційних проектів

7 Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури територій

8 Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Проекту вання будівництва об'єктів

9 Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
і Облаштування та благоустрій алеї Пам'яті 0,00 0,00 0,00

2 Будівництво огорожі з освітленням та облашту вання майданчика зі штучним покриттям 
ДЛЯ Мініфугболу

0,00 575 000,00 575 000,00

3 Бу дівництво  інших об'єктів 0,00 0,00 0,00
Усього 0,00 575 000,00 575 000,00

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

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

ч 2 3 4 5
Програма соціально-економічного розвитку 0,00 575 000,00 575 000,00

— Усього 0,00 575 000,00 575 000,00

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

обсяг коштів тис.грн селищний бюджет 0,00 575 000,00 575 000,00
Продукту 0,00

кількість проектів для бу дівництва об'єктів од. звітність 0,00 1,00 1,00
____ ____ Ефективності 0,00

одного проекту для бу дівництва об єкта тис грн. розрахунок 0,00 575 000,00 575 000,00

Л М.Безчасна



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 20М року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови від 28.08.2019 року’ № 50-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету') 

_______________ №____________________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Зачепилівська сслишна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2 0110000 Зачепилівська сслишна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

3 0117362 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних
___________________ _______________________________________________ громад_____________________________________________________________________________________

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 964 114,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спешальнрго фонду- 3 964 114,00 гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми 
Закон України "Про місцеве самоврядування"
Рішення селищної ради від 31.01.2019 р. .N«835 "Про внесення змін до рішення селишної ради від 20.12.2018 р. "Про селищний бюджет па 2019 рік""
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року .N«836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
На каз Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року .N«793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

6_і. ержавної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

7 Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання інвестиційних проектів за рахуіюк субвснцій з інших бюджетів

8 Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

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 послу г
0,00 90 424,00 90 424,00

2 будівництво очисних спору д с.Кочслвка 0,00 58 000,00 58 000,00
3 субвенція з 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 3 964 114,00

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

V .
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
і Програма соціально-економічного розвитку 0,00 3 964 114,00 3 964 1 14,00

Усього 0,00 3 9 6 4  114 ,00 3 964  114 ,00

. 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 реконстру кцію адмінбудівлі під ЦНАП грн/рік селищний бюджет 0,00 1 380 391,00 1 380 391,00
Будівництво локальних очисних споруд с Кочетівка грн бюджет селищної ради з 

уточненнями
0,00 1 843 206,00 1 843 206,00

Капремонт водонапірної свердловини с.Миколаївка гри. бюджет селишної ради з 
уточненнями

0,00 740 517,00 740 517,00

Продукту 0,00
гГГТТ^пя&нсть проекте на реконстру кцію од звітність 0,00 3,00 3,00

/У , Ь С '' ’ П 0,00

-------------- - б^іеіні вйтбати.однйгбтїйоскту по реконструкції приміщення грн/рік звітншггь 0,00 1 321 371,33 1 321 371,33

Секретар Л.М Безчасна

»  *

*  № 0 ^ '



#

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 28.08.2019 року № 50-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

_______________ №____________________________________________

1

2.

3.

0100000
(код)

0110000
(код)

0117368

(код)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування головного розпорядника)

Зачспилівська селпшпа рада (головний розпорядник)

(найменування відповідального виконавця)

0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвсниій з інших бюджетів

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 530 249,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 530 249,00 гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми ^
Закон 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 «

І Забезпечення виконання інвестиційних проектів

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

8 Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

І Капітальне будівництво (придбання) (будівництво дитячого майданчика)
2 Реконструкція об єкпв (реконструкція освітлення по селах та частини приміщення я/с "Ромашка" )̂__
3 Реконструкція приміщення ВІДДІЛУ ОСВІТИ ПІД Г)ДЮТ
4 Реконструкція системи газопостачання багатоквартирних будинків

9 Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

І 2 3 4 5

І здійснення органом місцевого самоврядування повноважень, наданих законодавством 0,00 0,00 0,00

2 Реконстру кція системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків 0,00 530 249,00 530 249,00
Усього 0,00 530 249,00 530 249,00

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

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

І 2 3 4 5
Усього 0 ,0 0

№ з/п Показники
О Д И Н И Ц Я

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5 6 7

■ — ----- Затрат -~9
О ЕЬі^і^лгї^^онструкцію системи газопостачання тис.грн. бюджет селищної ради зі змінами 0,00 530 249,00 530 249,00

//оУ  * 0 ,0 0
---------- Кіль!Ьсі?<Рб еіОі\\ікі планується відремонту вати од. * документація 0,00 1,00 1,00

Секретар селищно:

)а и^іп'Ь

4 2 Л.М.Безчасна

; А*04391
УКрК



«

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 28.08 2019 року № 50-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджеті') 

_______________ № _ __________________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Зачепилівська селншна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2 0110000 Зачепилівська селншна рада (головний розпорядник)

(найменування відповідального виконавця)

04^  Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
____________________________ місцевого бюджету________________________________________________________________________
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 737 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 737 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від26.08.2014р.№ 836 « Про деякі питання запровадження програмно-нільвого 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 14.02.201 Ір,№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);
Рі' ч сесії від 20.12.2018 року №795 "Про бюджет Зачспилівської селищної ради на 2019 рік"
Ріь я "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

(код)

З 0117461

(код)

7 Мета бюджетної програми
Забезпечення якісного утримання автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання ^

1 Забезпечення проведення поточного ремонтх об гктів 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 піскосум іш і 0,00 0,00 0,00
2 Оплата послуг за здійснення поточного ремонту ву л и чн о го  покриття 73 7 000,00 0,00 73 7 000,00

Усього 737 000,00 0,00 737 000,00

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

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

1
О 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 в у л и чно-дорожньої мережі тис.кв.м звітність 600,00 0,00 600,00
витрати на очистку від  снігу та обробку ПСС ву л и ч н о -дорожньої 

мережі
грн звітність 0,00 0,00 0,00

видатки на проведення поточного ремонту дорожнього покриття грн звітність 73 7 000,00 0,00 • ••■0,00

Витрати на придбання асфальто-бєтонної суміші грн бюджет 0,00 0,00 0,00
Витрати на придбання Лісчано-сольової сум іш і грн. звітність 0,00 0,00 0,00

Продукту 0,00
площа ву л и чн о -дорожньої мережі, на якій плануються здійснити 

очистку від снігу та обробку ПСС
ТИС .КВ.М звітність 600,00 0,00 600,00

Ефективності 0,00
середня вартістьі кв.м. затрат в зимовий період по вулично- 

дорожній мережі
грн звітність 33,00 0,00 33,00

-----■— Якості 0,00

Ж 'РЧдііиаЬійІ ^«^\11>цтованої за рахунок поточного ремонту площі 
• ВУІйчно-даїХіжнйеі мережі порівняно з попереднім 1ЮКОМ

відс. ЗВІТНІСТЬ А 100,00 0,00 100,00

Секст Л.М Безчасна

’ А/і? 0 4 3 9 ^
У К Р ^


