
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документРозпорядження селищного голови від 16.12.2019 року № 87-ОД
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836(> редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _________________ № __________________________________________________

1
2

З

0100000(код)
0110000(код)
0110150

П А С П О Р Тбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)
(найменування головного розпорядника)Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування відповідального виконавця)Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
0111 ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 756 540,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 732 540,00 гривень таспеціального фонду- 24 000,00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної програмиЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні"Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"Постанова К М У  № 238 від 09.03.2016 р. "Про впорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 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 "Державне управління"Рішення "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року № 795Рішення "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 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Зачепилівської селищної ради

7 Мета бюджетної програмиОрганізаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування
8 Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
------- 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 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 8 732 540,00 24 000,00 8 756 540,00

УСЬОГО 8 732 540,00 24 000,00 Я 756 540,0010. 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 розвило. 8 732 540,00 24 000,00 8 756 540,00

Усього 8 732 540,00 24 000,00 8 756 540,0011 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

кількість штатних одиниць од штатний розпис 50,00 0,00 50,00
Видатки на утримання апарату селищної ради грн бюджет Зачепилівської селищної 

ради
8 732 540,00 24 000,00 8 756 540,00

Продукту_________________________________ 0,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації вхідної 

кореспонденції
3 500,00 0,00 3 500,00

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

___________ кореспонденції___________
1 880,00 0,00 1 880,00

_______ Ефективності 0,00
кьлькістьвиконаних .^^а^віїрч^нь, заяв, скарг на одного 

Г ^лрацийиКаХ
од розрахунок 50,00 0,00 50,00

/ /'. втрати на '.тлимаИня-одніеїштатної одиниці Фн розрахунок 174 651,00 0,00 174 651,00
Аіл^сть'гшийнятих норхш>ивН(т-правових актів на одного

/ / ? >  / _______т Д ____________________________________________
од. розрахунок 20,00 0,00 20,00Г/ С  V уСелищний голова Ю р ій  К Р И В Е Н К О (ініціали/іншіал, прпвищс)
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?



І А І  Ь в гД Я Е П и ----------- — — — — __ ____ ________  _______
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N. 836
(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ / розпорядчий документРозпорядження селищного голови від 16.12.2019 роїсу № 87-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
________ №___________

1
2

З

0100000(код)
0110000(код)0113210(код)

П А С П О Р Тбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рікЗачепилівська селищна рада (головний розпорядник) (найменування головного розпорядника)Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник) (найменування відповідального виконавця)
1050 Організація та проведення громадських робіт(КФКВК) (найменування бюджетної програми)4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 216 372,00 гривень, у тому числі загального фонду 565 688,00 гривень таспеціального фонду- 650 684,00 гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програмиЗакон 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 М Ф У) від 09.07.2010р. № 679;Наказ Міністерства фінансів від 14.02.2011р.№96 « Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міАісвих бюджетів» (із змінами від 23.11.201 1р.№ 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627);Наказ Міністерства соціальной політики від 19.04.17 №659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»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

7 Мета бюджетної програмиПроведення громадських робіт, суспільно- корисних робіт
8 Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення організації та проведення громадських робіт9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення громадських робіт на території Зачепилівської селищної ради 363 688,00 650 684,00 1 216 372,00

УСЬОГО 565 688,00 650 684,00 1 216 372,0010 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 організації та проведення громадських робіт 565 688,00 650 684,00 1 216 372,00

Усього 565 688,00 650 684,00 1 216 372,0011. 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 видатків на залучення до громадських робіт грн. кошторис 565 688,00 650 684,00 1 216 372,00

Обсяг видатків на залучення в суспільно-корисних роботах грн кошторис 99 334,00 0,00 99 334,00
Продукту_________________________________ 0,00

кількість осіб, залучених до громадських робіт осіб план 32,00 32,00 64,00
Кількість осіб̂ звлучвних̂ итсуспітьно корисних робіт осіб алан 27,00 0,00 27,00rete.-m .M CTi о.оо

середні̂ гїтзати на одну оеобу. ійяУчену̂ іо громадських робіт фн розрахунок 3 104,00 2 295,00 5 399,00-------ЯіЙЛп "і \ \ 0,00
питома вага ЗіцКчених до громадських робіт-до зпланованих відс. азан 100,00 0,00 100,00

Ю р ій  К Р И В Е Н К О (ініиіали/ініціал. прізвище)

(І

Селищний голова

■ г



ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ / розпорядчий документРозпорядження селищного голови від 16.12.2019 року № 87-ОД
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 20 М року Н* 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України вш 29 грудня 2018 року № 1209)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _________________ № __________________________________________________

1
2.

З

0100000(код)
0110000(код)0113242(код)

П А С П О Р Тбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник) (найменування головного розпорядника)Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник) (найменування відповідального виконавця)
1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення(КФКВК) (найменування бюджетної програми)4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 209 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 209 000,00 гривень таспеціального фонду- 0,00 гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програмиЗакон 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. X* 860 (на заміну наказу М Ф У) від 09.07.2010р. Хе 679;Наказ Міністерства фінансів від 14.02.2011р.Х«96 « Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.201 Ір Х :  1488 та від 14.12.2011 р. X* 1627);Наказ Міністерства соціальной політики від 19.04.17 Х:659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»Рішення сесії від 20.12.2018 року Х»795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік"________________________________________________________________________________________________________________
6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль лержавної політики

7 Мета бюджетної програмиНадання грошової допомоги громадянам селищної ради, що опинилися у скрутних життєвих ситуаціях
8 Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Спияти подальшому розвитку системи надання адресної соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення л9 Напрями використання бюджетних коштів
гривеньХо з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 159 000,00 0,00 159 000,00

2 Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення аз я встановлення 
індивідуального газового опалення

50 000,00 0,00 50 000,00

у с ь о г о 209 000,00 0,00 209 000,0010. Перелік місцевих / регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми
_____________________________________________________________________________________________ _________________ _________________________________________________________________ __________ . .________ гривеньХо з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Програма надання матеріальної допомоги 209 000,00 0,00 209 000,00

Усього 209 000,00 0,00 209 000,00

X» з/п Показники Одиницявиміру 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 

\точненнями
159 000,00 0,00 159 000,00

Заплановано видатків на матеріальну допомогу аля встановлення 
індивідуального газового опалення гри

рішення про уточнення видаткової 
частини селищного бюджету від 

15 11 2019
50 000,00 0,00 50 000,00

Продукту_________________________________ 0,00
кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб ЗВІТНІСТЬ 29,00 0,00 29,00

Ефективності 0,00
середній розмі^виІ^атт«ГЇ^З^^^иеріальної допомоги на одну грн. ЗВІТНІСТЬ 5 000,00 0,00 5 000,00

0  Н у Якості ч /х > \ 0,00
---------- / X X '  —{ X ---- ----  Д ,,  /' \/ГЇИТОМЗ вага-вт5шкодований ІЛільгао нарахованих відс. внутрішній облік 100,00 0,00 100,00

Селищний голова Юрій КРИВЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

* /'& 0 4 3 9 Т в?>'°

«



ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ / розпорядчий документРозпорядження селищного голови від 16.12.^019 року № 87-ОД
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року X» 836(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року X» 1209)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)___________ м _________________________________
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 селищна рада (головний розпорядник)
3. (код)0116013 (найменування відповідального виконавця)

0520 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 141 570,00 гривень, у тому числі загального фонду 77 570,00 гривень таспеціального фонду- 64 000,00 гривень.
5 Підстави для виконання бюджетної програмиЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні"Наказ Міністерства фінансів України від26.08.2014р.№ 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу скл^ан ня та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу М Ф У) від 09.07.2010р. № 679;Наказ Міністерства фінансів від 14.02.2011 p^Ne96 « Про затвердження Типової відомчої класифікації 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 "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 рік""_______________________________________________________6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального 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" 77 570.00 64 000,00 141 570,00

УСЬОГО 77 570,00 64 000,00 141 570,0010 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
і Програма благоустрою 101 570,00 40 000,00 141 570,00

Усього 101 570,00 40 000,00 141 570,00

№ 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 фн звітність 0,00 40 000,00 40 000,00
видатки на будівниШ8<П?рава§фної башти Рожновського та 

/ Х Т  к буді&йцтвб вддогону
грн бюджет зі змінами 77 570,00 24 000,00 101 570,00г.п»  п о о д і т г ,  X 0,00

/кількість домршетюдарстК які Коригуються водою---------- од. ЗВІТНІСТЬ 0,00 163,00 163,00

Юрій КРИВЕНКО
(ініціали/ініціал. прізвище)

І



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року 2* 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ / розпорядчий документРозпорядження селишного голови від 16.12.2019 року № 87-ОД
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) _________________ № __________________________________________________

1

2

З

0100000(код)
0110000(код)0116030(код)

П А С П О Р Тбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник) (найменування головного розпорядника)Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник) (найменування відповідального виконавця)
0^20 Організація благоустрою населених пунктів(КФКВК) (найменування бюджетної програми)4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 260 948,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 856 184,00 гривень таспеціального фонду- 404 764,00 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, 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 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу М Ф У) від 09.07.2010р. № 679;Рішення сесії від 20.12.2018 року №795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік"Рішення 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 ради7 Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста
8 Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання <0

1 Організація благоустрою населених пунктів9 Напрями використання бюджетних коштів
гривень№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 підвищ ен н я рівня бл агоустрою  території З а че п и л ів сь к ої се л и щ н о ї ради 4 856 184,00 404 764,00 5 260 948,00

УСЬОГО 4 856 184,00 404 764,00 5 260 948,0010. 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 П ро грам а благоустрою 4 856 184,00 404 764,00 5 260 948,00У с ь о г о 4 856 184,00 404 764,00 5 260 948,00

І



♦ ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року Л» 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ / розпорядчий документРозпорядження селищного голови від 16.12.2019 року Х ї 87-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
________ №___________

0100000(код)
0110000(код)0117310(код)

П А С П О Р Тбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рікЗачепилівська селищна рада (головний розпорядник) (найменування головного розпорядника)Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)
0443 (найменування відповідального виконавця) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства(КФКВК)4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 159 564,00спеціального фонду- 159 564,00 гривень

(найменування бюджетної програми) гривень, у тому числі загального фонду 0,00

5 Підстави для виконання бюджетної програмиЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні"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, покращення умов проживання мешканців селищної ради__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8 Завдання бюджетної програми№  з/п З а в д а н н я1 б удівн и цтво об 'єк тів  ж итлово-ком у н ал ьн о го госп од арства9. Напрями використання бюджетних коштів г р и в е н ь

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

1 2 3 і 5і Н а д а н н я п о сл у  г  з ор ган ізації к у л ь т у р н о г о  д о з в іл л я  н аселен н я 0,00 159364,00 159 564,00
у с ь о г о 0,00 159 564,00 159 564,0010 Перелік місцевих / регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми г р и в е н ь

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

1 2 3 4 5
І П рограм а благоустрою 0,00 159 564,00 159 564,00

Усього 0,00 159 564,00 159 564,00

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
^  . 'Т*Ч“ т 0,00

тис.грн. розпис селищного бюджету 3 
уточненнями

0,00 159 564,00 159 564,00

Селищний голова //Сг ^/<ц
С- \

Шк Юрій КРИВРНКО
І питали'ініціал, прізвище)

І



ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ / розпорядчий документРозпорядження селищного голови від 16.12.2019 року X* 87-ОД
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
____*___________

П А СП О РТбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік1 0100000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)
(код) (найменування головного розпорядника)2 0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)
(код) (найменування відповідального виконавця)3 0117330 0443 Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 211 402,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 211 402,00 гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програмиЗакон 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 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"
6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення виконання інвестиційних проектів

7 Мета бюджетної програмиЗабезпечення розвитку інфраструктури територій
8 Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Проектування 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
1 Облаштування та благоустрій алеї Пам'яті 0,00 0,00 0,00

2 Будівництво  огорожі з освітленням та облаштування майданчика зі штучним покриттям 
для міниЬутболу

0,00 211 402,00 211 402,003 Будівництво  ін ш их  об'єктів 0,00 0,00 0,00
УСЬОГО 0,00 211 402,00 211 402,00

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
І Програма соціально-економічного розвила 0,00 211 402,00 211 402,00

Усього 0,00 211 402,«М> 211 402,00

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 селищним бюджет 0,00 211 402,00 211 402,00
_  ----- Проду кту 0.00

кількість проектів Для будівництва об'єктів од. звітність 0,00 1,00 1,00
0,00

середні виг(атхзУнар6збобісУ-одцр̂ гоігооеіт:дл\будівництва об'єктаА  : ____________________
тис.грн розрахунок 0,00 211 402,00 211 402,00

Селищний голова Юрій КРИВРНКО
(ініціали/інішал. прпвишс)

' Л*04 3 9 1 ^

«



ЗАТВЕРДЖЕНОНака} Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N° 836(у релакиіі наказу Міністерства фінансів України від 29 груліія 2018 рок> Иг 1209)ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ / розпорядчий документРозпорядження селищного голови від 16.12.2019 року № 87-ОД
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)_________________ N9___________________________________________________

П А С П О Р Тбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік0100000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)(код) (найменування головного розпорядника)0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)(код)З 0117370 0490 (найменування відповідального виконавця)Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 000,00 гривень таспеціального фонду- 0,00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної програмиЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні" *Програма проведення урочистих та святкових заходів на території Зачепилівської селищної ради на 2019 рікРішення 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

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
1 Забезпечення проведення обласних та районних заходів 15 000,00 0,00 15 000,00

УСЬОГО 15 000,00 0,00 15 000,0010 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 проведення урочистих заходів 15 000,00 0,00 15 000,00

Усього 15 000,00 0,00 15 000,00

і

а?



« ЗАТВЕРДЖЕНОНакаї Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ / розпорядчий документРозпорядження селищного голови від 16.1242019 року X* 87-ОД
(наймену вання головного розпорядника коштів місцевого бюджету )___________ М_________________________________

0100000(код)
0110000(код)0117461(код)

(найменування головного розпорядника)Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник) (найменування відповідального виконавця)Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів ________________________________________________________________ місцевого бюджету___________________________________________________________________________________________________(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 763 864,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 763 864,00 гривень таспеціального фонду- 0,00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної програмиЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні"Наказ Міністерства фінансів України від26.08.2014р.Х* 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу склаф ння та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. X* 860 (на заміну наказу М Ф У) від 09.07.2010р. X* 679;Наказ Міністерства фінансів від 14.02.2011р.Х«96 « Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.201 ІрХГ* 1488 та від 14.12.2011 р .Х* 1627);Рішення сесії від 20.12.2018 року Х ї 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 X? 795"____________________________________________________________________6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної п о л і т и к и
1 Утримання дорожньої інфраструктури за раху нок коштів місцевого бюджету7 Мета бюджетної програмиЗабезпечення якісного утримання автомобільних доріг

8 Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури9 Напрями використання бюджетних коштів
гривень

Хо з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Витрати на придбання п іс к о с у м іш і 0,00 0,00 0,00
2 Оплата п о с л у г  за здійснення поточного ремонту ву л и ч н о г о  покриття 1 699 864,00 0,00 1 699 864,00
3 Витрати на придбання дорожньої солі 64 000,00 0,00 64 000,00

УСЬОГО 1 763 864,(И) (МИ) 1 763 864,0010 Перелік місцевих / регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми
гривень

Хо з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд о -Усього

1 2 3 4 5
1 Програма соціально-економічного розвитку 1 763 864,00 0,00 1 763 864,00УСЬОГО_________________________________________________________________________________ 1 763 864,00 0,00 1 763 864,(8)11 Результативні показники бюджетної програми

X» 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 ч н о - дорожньої мережі тис кв м звітність 600,00 0,00 600,00
витрати на о ч и ст к у ’ в і д  снігу та обробку ПСС вулично-дорожньої 

мережі
грн. звітність 0,00 0,00 0,00

видатки на проведення поточного ремонту дорожнього покриття грн. звітність 1 699 864,00 0,00 1 699 864,00

Витрати на придбання асфальто-бетонної суміші грн. бюджет 0,00 0,00 0,00
Витрати на придбання пісчано-сольової суміші фн звітність 64 000,00 0,00 64 000,00

Продукту_________________________________ 0,00
атоща вулично-дорожньої мережі, на якій планується здійснити 

очистку від с н іг у  та обробку ПСС
тис кв.м звітність 600,00 0,00 600,00

Ефективності 0,00
середня варпстьі кв.м. затрат в зимовий період по вулично- грн звітність 33,00 0,00 33,00

Якості 0,00
динамі̂ відрсмонтовЗіНрі зар̂ су’̂ ок.поточного ремонту атоші 

вуїтиздв-дороЯіньоі-мсрежг порівняно з попереднім роком
відс ЗВІТНІСТЬ 100,00 0,00 100,00

Селищний голова Ж Юрій КРИВРНКО (ініціали імішал. прпвииіс)

*  Ъе04

«



ЗАТВЕРДЖЕНОНакат Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836(у редакції накату Міністерства фінансів України віл 29 Трудна 2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ / розпорядчий документРозпорядження селищного голови від 16.12.2019 року № 87-ОД
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

________ №___________

1
2.
3.

0100000

(код)

0110000

(код)0117680
(код)

(найменування головного розпорядника)Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)
(найменування відповідального виконавця)

0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

П А СП О РТбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рікЗачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 600,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування"Рішення Зачепилівської селищної ради від 22.02.2018 № 225 "Про вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України""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 М Ф У) від 09.07.2010р. № 679;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

7 Мета бюджетної програмиСплата членських внесків в асоціацію оргінв місцевого самоврядування у Харківській області
8 Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Сплата членських внесків в асоціацію орпнв місцевого самоврядування у Харківській області

9 Напрями використання бюджетних коштів
^ ______________________________________________ гривень

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

1 2 3 4 5
1 сплата внесків 9 600,00 0,00 9 600,00

УСЬОГО 9 600.00 0,00 9 600,00

10 Перелік місцевих / регіональних програм, шо 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 3 4 5 6 7

' и у  У .  І Я Т Р » Т . 0,00р о з м ір  ч л е н с ь к и х  в н е с к ів  з о  а с о ц і а ц і ї  О М С  з а  р ік ____________ 2 2 ____________ З в іт н іс т ь 9 600,00 0,00 9 600,00

Селищний голо: й КРИВЕНКО
(ініціали/ініціал. прізвище)

' ^ 8 0 4 3 9 1 ^  ,  ____
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