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

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови від 17 10 2019 року № 66-ОД

(найменування іиювноїл» розпорядника коштів місцевого бюджете)

_________________ Х»__________________________________________________

0100000
П А С П О Р Тбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рікЗачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)
(код)

3 0110150 0111

(кшї) (КФ КВК)4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнуваньспеціального фонду- 17 450,00 гривень

(найменування відповідального виконавця)О рганізаційне, інф ормаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), м іської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

8 879 680,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 862 230,00 гривень та
5 Підстави для виконання бюджетної програми •Закон України "П р о місцеве самоврядування в У кр аїн і"Закон України "П р о службу в органах місцевого сам оврядування"Постанова К М У  № 238 від 09.03.2016 р. "П р о  впорядкування структу ри та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів проку ратури, судів та інших органів" Наказ М інфіну № 1147 від 01.10.2010 "П р о  затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Д ерж авне управління"Рішення "П р о бюджет Зачепилівської селищ ної ради на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року № 795Рішення "П р о внесення змін до рішення "П р о  бюджет 'Зачепилівської селищ ної ради на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року № 795"
6  Цілі державної п о л іт и к и , 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 Мета бюджетної програмиО рганізаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування
8 Завдання бюджетної програми№ з/п Завдання ^І Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9 Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 здійснення органом місцевого самоврядування повноважень, наданих законодавством 8 862 230,00 17 450,00 8 879 680,00

Усього 8 862 230,(И) 17 450,00 8 879 680,00

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

.4° з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Програма соціально-економічного розвитку 8 862 230,00 17 450,00 8 879 680,00

Усього 8 862 230,00 17 450,00 8 879 680,00

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7Затрат 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

8 862 230,00 17 450,00 8 879 680.00Продукту 0,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од жхрнал реєстрації вхідної 

кореспонденції
3 500,00 0,00 3 500,00

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

кореспонденції
1 880,00 0,00 1 880,00

Ефективності 0,00
кількість виконаних листик звернень; заяв, скарг на одного

працівника -* 1 1 И  (Т: > ч од розрахунок 50,00 0,00 50,00

витрати наДлфИмвння однієї іцтатноі одиниці грн розрахунок 177 245,00 0,00 177 245,00
кількість прийняту но^затуїаиотправва^х й т в  на одного 

_____________________ / / С $  о  ^Й Ш »н .и к а ^  л / у . Т  \________
од розрахунок 20,00 0,00 20,00

Селищний голова
_____________ 17 Ц1.2ИІ9(Дата погодженим іМП

Ю КРИ ВЕН КО (ініціали'їніціа.т мрпвиїце)

І



♦  1ЛТНКРДЖКІК)
Наказ Міністерства фінансіи України 26 серпня 2014 року № 846
( \ редакції накал Міністерства фінансів України віл 20 грудня 201-8 року X» 1200)З А Т В Е РД Ж Е Н ОНаказ і розпорядчий документ
Розпорядження голови від 17 10.2019 року № 66-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

_____№______________

І
2

З

(код)
0110000(код)0116013(код)

0100000
П А С П О Р Тбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Зачспилівська сслиш на рада (головний розпорядник) (найменування головного розпорядника)Зачепилівська селищ на рада (головний розпорядник) (найменування відповідального виконавця)

0̂ 20 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства(КФ К ВК) (найменування бюджетної програми)4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 141570,00 гривень, у тому числі загального фонду 101570,00спеціального фонду- 40 000,00 гривень гривень та
5 Підстави для виконання бюджетної програмиЗакон України "П р о місцеве самоврядування в У кр аїн і"Н аказ М іністерства фінансів Україн и від26.08.2014р.№  836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільвого метолу с к и д а н н я  та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу .VI Ф У) від 09.07.2010р. № 679;Н аказ М іністерства фінансів від 14.02.2011р.№96 « Про затвердження Типової відомчої класиф ікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.201 1р.№ 1488 та від 14.12.2011 р .№  1627);Рішення від 20.12.2018 року №795 "П р о бюджет Зачепилівської селищ ної ради на 2019 рік"Рішення селищної ради "П р о внесення змін до рішення від 20.12.2018 року №795 "П р о бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 р ік ""______________ •_____________________________________________
6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів кому нального господарства7 Мета бюджетної програмиЗабезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства
8 Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства9 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 "Водоканал" Юі 570,00 40 000,00 141 570,00

Усього 101 570,00 40 (КК).ОО 141 570,0010 Перелік місцевих регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 « '  5

1 Програма благоу строю 101 570,00 40 000,00 141 570,00
Усього 101 570,00 40 (НИМИ) 141 570,00

№ з/п Показники Одиницявиміру 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 бу дівництво водозбірної башт^г^жиїййс^ького, т г у  _ 
бу дівництво ВОДОГОНУ

бюджет ІГзмінами 101 570,00 0,00 101 570,00Продукту - О 'с .  -^ \ 0,00

кількіс ть  домогосподарств. які кййиет\ ють?я водою ЗВІТНІСТЬ 0,00 163,00 163,00

Селищний голова 
17 10,2019

(Дата її'

М П

Ю  КРИВГ.НКО

<#



ЗАТВКРДЖКНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 201-1 року № 836
(> редакції накате Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН ОНаказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови від 17 10 2019 року № 66-ОД

< найменування іи/ю вію п» розпорядник» коштів місцевого бюджету )

_________________ X»__________________________________________________

1
2

0100000(код)
0110000

П А С П О Р Тбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Зачепилівська селищ на рада (головний розпорядник) (найменування головного розпорядника)Зачепилівська селищ на рада (головний розпорядник)(код)З 0116030(код) 0620(КФ КВК)
(найменування відповідального виконавця)О рганізація благоустрою населених пунктів(найменування бюджетної програми)4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 463 945,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 059 181,00спеціального фонду- 404 764,00 гривень гривень та

5 Підстави для виконання бюджетної програмиЗакону України "П р о місцеве самоврядування в У кр аїн і"Закон України "П р о житлово-комунальне господарство" ^Наказ М інфіну від 27.07.2011 № 945 "П р о затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"Наказ М іністерства 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 М Ф У ) від 09.07.2010р. № 679;Рішення сесії від 20.12.2018 року №795 "П р о  бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік" •Рішення селищної ради "П р о внесення змін до Ріш ення сесії від 20.12.2018 року №795 "П р о бюджет Зачепилівської селищ ної 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 ради7 Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста
8 Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Організація благоустрою населених п у н к т ів9 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 5 059 181,00 404 764,00 5 46.1 945,00Усього 5 059 181,00 404 764,00 5 463 945,0010 Перелік місцевих / регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№  і п Найменування місцевої регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма благоустрою 5 059 181,00 404 764,00 5 461 945,00

Усього 5 059 181,00 404 764.Ж» 5 463 945,001 1 Результативні показники бюджетної програми№ з/п Показники Одиницявиміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

Затіни 0,00
витрати ніторгакізацію благоустрою насслсни\ п у н к т ів грн ІВІТНІСТЬ 5 059 181,00 404 764,00 5 461 945,00

Ю К Р И П ГН К О

<9



ЗАТВЕРДЖЕНО
Накаї Міністерстиа фінансів України 26 серпня 201) року X® 836
(> релакції накату Міністерстиа фінансів України ви 29 грудня 2018 року X» 1209)З А Т В Е РД Ж Е Н ОНаказ розпорядчий документ
Розпорядження голови від 17 II) 2019 року Xй 66-ОД

(наймену вання головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

_____№______________

1
2

З

0100000
П А С П О Р Тбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рікЗачспилівська селищна рада (головний розпорядник)(код)

0110000(код)0117330(код)

(найменування головного розпорядника)Зачепилівська селищ на рада (головний розпорядник) (найменування відповідального виконавця)
0443 Будівниитвої інших об'єктів комунальної власності(КФ К ВК) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 375 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень таспеціального фонду- 375.000,00 гривень------------------------------------  •5 Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "П р о місцеве самоврядування"Рішення селищ ної ради від 31.01.2019 р. №835 "П р о внесення змін до рішення селищ ної ради від 20.12.2018 р. "П р о селищний бюджет на 2019 р ік ""Наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "П р о  деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Н аказ М іністерства фінансів Україн и від 20.09.2017 року №793 "П р о  затвердження складових програмної кл асиф ікац ії видатків та кредитування місцевих бюджетів"
6 Цілі державної політики, па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ціль державної політики

1 Заболочення виконання інвестиційних проектів7 Мета бюджетної програмиЗабезпечення розвитку інфраструкту ри територій
8 Завдання бюджетної програми

№  З/ п Завдання
1 Проекту вання бу дівництва об єкпв

і9 Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Облаштування та благоустрій алеї Пам'яті 0,00 0,00 0,00

2 Будівництво огорожі і освітленням та облашту вання майданчика зі штучним покриттям 
для мінкі)\тбол\

0.00 375 000,00 375 000,00

3 Б\ Д1ВНИЦТВО інших об'єктів 0,00 0,00 0.00

Усього 0,00 375 (НИМИ) 375 000,0010 Перелік місцевих регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№  з/п Найменування місцевої регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд V'СЬОГО
1 2 3 4 51 Програма соціально-економічного розвитку 0,00 375 000,00 375 000,00

Усього 0,00 375 000,00 375 000,00

№ з/п Показники Одиницявиміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

Затрат 0,00

обсяг коштів тис грн селишний бюджет 0,00 375 000,00 375 000,00

Продукту 0,00

кількість проектів для будівництва об'єктів од ЗВІТНІСТЬ 0,00 1,00 1,00

Ефективності 0,00

___________________^

Середні видаткила розробку одного проекту для будівництва об ектас Л Г Н  и тис гри розрахунок 0,00 375 000,00 375 000,00

44 *\ \

Ю КРИ ВЕН КО

\



З А Т В Е РД Ж Е Н ОНаказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови від 17.10.2019 року .№> 66-ОД

ЗАТВЕРДЖЕНО
Накат Міністерства фінансів України 26 серпня 20М року № 8.36
(> редакції накату Міністерства фінансів України віл 24 грудня 2018 року № 1204)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

____________ № _____________________________________

І

2

З

(код)
0110000(код)
0117362(код)

0100000
П А С П О Р Тбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Зачспилівська сслиш на рада (головний розпорядник) (найменування головного розпорядника)Зачепилівська селиш на рада (головний розпорядник) (найменування відповідального виконавця)

0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструкту ри об'єднаних територіальних_______________________________________________________________________ громад__________________________________________________________________________________________________________________________________________(КФ К ВК) (найменування бюджетної програми)4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 402 503,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень таспеціального фонду- 4 402 503,00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної програми •Закон України "П р о місцеве самоврядування"Рішення селишної ради від 31.01.2019 р. №835 "П р о внесення змін до рішення селищ ної ради від 20.12.2018 р. "П р о селиш ний бюджет на 2019 р ік ""Н аказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "П р о деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Наказ М іністерства фінансів Укр аїн и від 20.09.2017 року №793 "П р о  затвердження складових програмної класиф ікац ії видатків та кредитування місцевих бюджетів"
6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/ п Ціль державної ПОЛІТИКИ

* Забезпечення виконання інвестиційних проектів7 Мета бюджетної програмиЗабезпечення 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 Будівн ицтво  локальних очисних споруд
3 Капітальний ремонт водозабірної свердловини £9 Напрями використання бюджетних коштів

гривень№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 О 3 4 5
1 Реконструкція частини адміністративної бу дівлі під створення Центру надання 

адміністративних послу г
0.00 1 420 747.00 1 420 747.00

2 бу дівництво очисних спору д  с Кочепвка 0,00 2 146 681,00 2 146 681,00
3 су бвеншя з ДГ> на форму вання інфрастру кту ри ОТГ 0,00 0,00 0,00
4 капремонт свердловини с Миколаївка 0,00 8.15 075,00 835 075,00
5 реконстру кція системи водпостачання с Миколаївка 0,00 0,00 0,00

Усього 0,00 4 402 503,00 ,  - 4 402 503,0010 Перелік місцевих регіональних програм, шо 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 4 402 503,00 4 402 503,00Усього 0,00 4 402 503,<И) 4 402 503,00

11 Результативні показники бюджетної програми№ з/п Показники Одиницявиміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

Затрат 0,00
Обсяг коштів на реконстру кцію адмінбу дівлі під ЦНДП грн/рік селишний бюджет 0,00 1 420 747,00 1 420 747,00

Бу дівниц тво  локальних очисних спору д с Кочетівка грн бюджет селищної ради з 
уточненими

0.00 2 146 681.00 2 146 681,00

Капремонт водонапірної свердловини с Миколаївка грн бюджет селишної ради і 
\точнення\іи

0.00 835 075.00 835 075,00

Ремонт системи водопостачання та заміна башти Рожновського в 
сМиколахвка

грн бюджет селишної ради і 
уточненнями

0,00 0,00 0.00

Продукту 0,00
Кількість проектів на реконстру кцію од звітність 0,00 3,00 3,00

Ефективності 0,00

--------------Ш к ^срЬДні витрати одного проекту по реконстру кції приміщення грн/рік ЗВІТНІСТЬ 0,00 1 467 501,00 1 467 501,00

(іниііа:іи/інішал. прізвище)

<9



♦
ЗАТВЕРДЖЕНО
Накаї Міністерства фінансів України 26 серпня 20 Н  року № 836
(> редакції накату Міністерства фінансів України віл 20 грудня 2018 року № 1209)З А Т В Е РД Ж Е Н ОНаказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови від 17 10.2019 року ЛЬ 66-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

____________ № _____________________________________

П А С П О Р Тбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1 0100000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)
2

(код)
0110000

(найменування головного розпорядника)Зачепилівська селищ на рада (головний розпорядник) її
3 (код)0117370 (найменування відповідального виконавця)

0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій(код) (КФ К ВК) (найменування бюджетної програми)4 Обсяг бюджетних призначен-ь/бюджетних асигнувань 10 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 000,00 гривень таспеціального фонду- 0,00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної програми ФЗакон України "П р о місцеве самоврядування в У к р аїн і"Програма проведення урочистих та святкових заходів на території Зачепилівської селищ ної ради на 2019 рікРішення селищної ради "П р о внесення змін до рішення "П р о селищний бюджет на 2019 рік"______________________________________________________
6 Ц ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  г п Ціль державної політики

1 Організаційне забезпечення діяльності Зачепилівської селищної ради7 Мета бюджетної програмиРеалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
8 Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Організація та проведення свят на території селища9 Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
І Забезпечення проведення районних заходів 10 000,00 0,00 10 000,00

Усього 10 000,00 0,00 10 000,0010 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 проведення у рочистих заходів 10 000,00 0,00 10 000,00

Усього 10 000,00 0,00 . -10 000,00

№ з/п Показники Одиницявиміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7Затраї___________________________________ 0,00.....................£ витрати на проведення заходів тис грн Звітність 10 000,00 0,00 10 000,00

Л ° > ° 'Селйшний Ю КРИВГ.НКО

( іншіали/інішал. припише)

І

<9



Нака ї Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції накату Міністерства фінансів України від 20 грудня 2018 року № 1209)З А Т В Е РД Ж Е Н ОНаказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови від 17.10.2019 року № 66-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

_____№______________

І
2.

З

0100000(код)
0110000(код)
0117461(код)

(найменування головного розпорядника)Зачепилівська селиш на рада (головний розпорядник) (найменування відповідального виконавця)
04̂  Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструкту ри за рахунок коштів____________________________________ ________________________  м ісцевого бюджету________ ___________ ______________________________________ __(КФ КВК) (найменування бюджетної програми)

ПАСПОРТбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рікЗачепилівська селишна рада (головний розпорядник)

4 Обсяг бюджетних призначень/'бюджетних асигнувань 1 340 781,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 340 781,00 гривень таспеціального фонду- ' 0,00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної програмиЗакон України "П р о місцеве самоврядування в У к р аїн і" •Наказ М іністерства 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. .V» 860 (на заміну наказу М Ф У) від 09.07.2010р. /У® 679;Наказ М іністерства фінансів від 14.02.201 Ір.Л«96 « Про затвердження Типової відомчої класиф ікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627);Рішення сесії від 20.12.2018 року .N«795 "П р о бюджет З ачспилівської селищної ради на 2019 рік"Рішення "П р о внесення змін до рішення "П р о бюджет Зачепилівської селищ ної ради на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року ,N9 795"___________________________________________________________________________
6  Цілі державної п о л іт и к и , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми№ з/п Ціль державної політики

1 Утримання дорожньої інфраструктури та рахунок коштів місцевого бюджете7 Мета бюджетної програмиЗабезпечення якісного утримання автомобільних доріг
8 Завдання бюджетної програми

N8 з/ п Завдання

1 Забезпечення проведення поточного ремонту об єкпв транспортної інфрастру ктури9 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 ш л 0,00 0,00 0,00
2 Оплата послуг та здійснення поточного ремонте вуличного  покриття 1 .340 781,00 0,00 1 340 781,00

Усього 1 340 781,00 0,00 1 340 781,0010 Перелік місцевих регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми
гривень№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
і Програма соціально-економічного розвитку 1 340 781,00 0,00 1 340 781,00Усього 1 340 781,00 0,00 1 340 781,001 1 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиницявиміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

Затрат 0,00
площа ву лично-дорожньої мережі тис кв м ЗВІТНІСТЬ 600,00 0,00 600,00

витрати на очистка віл снігу та обробку П С С  вулично-дорожньої 
мережі

грн ЗВІТНІСТЬ 0,00 0,00 0,00

видатки на проведення поточного ремонту дорожнього покриття грн ЗВІТНІСТЬ 1 340 781,00 0,00 1 340 781,00

Витрати на придбання асфальто-бетонної с у м іш і грн бюджет 0,00 0,00 0,00
Витрати на придбання пісчано-сольової с у м іш і грн ЗВІТНІСТЬ 0,00 0,00 0,00

___________________________________ Продукіу____________________________________ * 0,00
площа ву лично-дорожньої мережі, на якій планується здійснити 

очистку від снігу та обробку П С С
тис.кв.м ЗВІТНІСТЬ 600,00 0,00 600,00Ефективності 0,00

середня вартість 1 кв м затрат в зимовий період по ву лично- 
дорожній мережі

грн ЗВІТНІСТЬ 33,00 0,00 33,00Я кос ії 0,00

------------- ------
динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі 

ВУДИЧНО-ДОІЮЖНЬОІ мережі порівняно і попереднім роком
ВІДС ЗВІТНІСТЬ 100,00 0,00 100,00

Ю  КРИ ВЕН КО

( ініціали ініціал, припише)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 20М року № 836 
(у редакції нака іу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 ріжу № 1209)З А Т В ЕРД Ж ЕН ОНаказ ' розпорядчий документ
Розпорядження голови від 17.10 2014 рок> .М" 66-ОД

(н а й м е т на пня головного розпорядника коигпв місцевого бюджету)

_____________ Я"________________________________________

І

2

З

0100000(код)
0110000(код)0118120(код)

П А С П О Р Тбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Зачепилівська селищ на рада (головний розпорядник) (найменування головного розпорядника)Зачепилівська сслиш на рада (головний розпорядник) (найменування відповідального виконавця)
0320 Заходи з організації рятування на водах(КФ К ВК) (найменування бюджетної програми)4 Обсяг бюджетних призначень'бюджетних асигнувань 48,00 гривень, у тому числі загатьного фонду 48,00 гривень таспеціального фонду- 0,00 гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "П р о місцеве самоврядування"Рішення селищної ради від 31.05.2049р. № 1937 "П р о  внесення змін до рішення "П р о  селищний бюджет на 2019 рік"______________• ___________________________________________________________
6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/ п Ціль державної політики

«7 Мета бюджетної програмиЗабезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах
8 Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення безпечних умов від п о ч и н ку  населення на водних об ектах9 Напрями використання бюджетних коштів
гривень№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 О 3 5
1 Аналіз піску в річці Берестова 48,00 *  0,00 48,00

Усього 48,00 0,00 48,0010 Перелік місцевих регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми
гривень№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Заходи з організації рятування на водах 48.00 0,00 48,00

Усього 48,00 0,00 48,00

11 Результативні показники бюджетної програми№ з/п Показники Одиницявиміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 д 3 4 5 6 7Затрат 0,00

------------ Видатки на забезпечення безпечних умов відпочинку населення на 
-У.Ґ _________ водних об ектах____________________________________

тис гри бюджет селищної ради зі змінами 
від ЗІ 05.2019 а

48,00 0,00 48,00

Сел/шіти юго^ова Ю КРИВГ.НКО

(інішали/інішал. прізвище)

і

*


