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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження секретаря селищної ради від 19.11.2019 року № 78- 

________________________________ОД_______________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

________________________ № ________________________________

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

1

2

З

0100000

(код)

0110000

(код)

0110150

ПАСПОРТ
бюджетної 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 8 907 351,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 883 351,00 гривень та

спеціального фонду- 24 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Постанова КМУ № 238 від 09.03.2016 р. "Про впорядку вання 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"

ання "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року № 795
'іння "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 програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та  матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------г

Завдання

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 8 883 331,00 24 000,00 8 907 351,00

УСЬОГО 8 883 351,00 24 000,00 8 907 351,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
___________________________________ ____________________________________________________________ __________ ___________ _______________ гривень

№ з/п
X

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5
і Програма соціально-економічного розвитку 8 883 351,00 24 000,00 8 907 351,00

Усього 8 883 351,00 24 000,00 8 907 351,00

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0 ,0 0

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

ради
8 883 351,00 24 000,00 8 907 351,00

Продукту______________________ 0 ,0 0

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 ,0 0

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного од. розрахунок 50,00 0,00 50,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці П>н розрахунок 177 667,00 0,00 177 667,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 

працівника од. розрахунок 20,00 0,00 20,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

^ 0439 ' ! ^
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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 секретаря селищної ради від 19.11.2019 року №

______________________________ 28= 00______________________________
(найменування головного розпорядника к о п т  в місцевого бюджету)

___________№______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

2.

(код)

0110000

(найменування головного розпорядника)

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

3.

(код)

0113242

(найменування відповідального виконавця)

20^0 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 195 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 195 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Н аказ М іністерства фінансів України від26.08.2014р.№ 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу скА дання та виконання місцевих бюджетів» із змінами 
від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу М ФУ) від 09.07.2010р. №  679;
Н аказ М іністерства фінансів від 14.02.2011р.№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);
Н аказ М іністерства соціальной політики від 19.04.17 №659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 
<5'"- четів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

|яня 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 програми
Надання грошової допомоги громадянам селищної ради, що опинилися у скрутних життєвих ситуаціях

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Спияти подальшому розвило.' системи надання адресної соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення
г

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 145 000,00 0,00 145 000,00

2 Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення для встановлення 
індивідуального газового опалення

50 000,00 0,00 50 000,00

усього____________________________________________________________ 195 000,00 0,00 195 000,00

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

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

1 2 3 4 5
Програма надання матеріальної допомоги 195 000,00 0,00 195 000,00
Усього 195 000,00 0,00 195 000,00

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

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

145 000,00 0,00 145 000,00

Заплановано видатків на матеріальну допомогу для 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 розмір витрат на надання матеріальної допомоги на одну 

особу
гри. звітність 5 000,00 0,00 5 000,00

Якості 0,00

— питома вага відшкодованих пільг до нарахованих відс. вн>трішнііуо$лік 100,00 0,00 100,00

Л.БЕЗЧАСНА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження секретаря селищної ради від 19.11.2019 року №
______________________ 78-ОД______________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

________________________ № ________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

2.

(код)

0110000

(найменування головного розпорядника)

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

3.

(код)

0116030

(найменування відповідального виконавця) 

0^20 Організація благоустрою населених пунктів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 493 127,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 088 363,00 гривень та

спеціального фонду- 404 764,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
7 України "Про житлово-комунальне господарство"

Мінфіну від 27.07.2011 X* 945 "Про 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.Хі 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 МФУ) від 09.07.2010р. X» 679;
Рішення сесії від 20.12.2018 року Хі795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік"
Рішення селищної ради "Про внесення змін до 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 державної політики

1 Організація благоустрою Зачепилівської селищної ради
і

7. Мета бюджетної програми 
Підвищення рівня благоустрою міста

8, Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Організація благоустрою населених пунктів

9 Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 підвищення рівня благоустрою території Зачепилівської селищної ради 5 088 363,00 404 764,00 5 493 127,00

УСЬОГО 5 08« 363,00 404 764,00 5 493 127,00

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

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

1 2 3 4 5
1 Програма благоустрою 5 088 363,00 404 764,00 5 493 127,00

Усього 5 088 363,00 404 764,00 5 493 127,00

X® з/п Показники
Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
Затрат ■« 0,00

витрати на організацію благоустрою населених пунктів _____ЕЕїі_____ звітність /  /
2И—-—Г" 1-----7~Т-------------------

5 088 363,00 404 764,00 5 493 127,00

t



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження секретаря селищної ради від 19.11.2019 року №
______________________ 78-ОД______________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

__________________ м ________________________

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0100000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код)

0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування головного розпорядника)

(код)

З 0116020 0620

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та  організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги__________________________________________________

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 321223,00 гривень, у тому числі загального фонду 307 223,00 гривень та

спеціального фонду- 14 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

і україни "Про житлово-комунальне господарство"
І ^ І З  Мінфіну від 27.07.2011 №  945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
Рішення селищної ради від 20.12.2018 року №795 "Про бюджет Зачепилівської селищної ради на 2019 рік"
Рішення "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 для утримання та експлуатації житлового фонду

9, Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Надання фінансової підтримки КП "Зачепилівське" 90 000,00 0,00 90 000,00
2 Надання фінансової підтримки КП "Водоканал" 40 000,00 14 000,00 54 000,00
3 Надання фінансової підтримки КП "Зачепилівське ВКП" 95 423,00 0,00 95 423,00
4 Надання фінансової підтримки КП "Леб'яже" 81 800,00 0,00 81 800,00

УСЬОГО 307 223,00 14 000,00 321 223.00

ерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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

1 2 3 4 5
1 Програма благоустрою 307 223,00 14 000,00 321 223,00

Усього 307 223,00 14 000,00 321 223,00

№ з/п Показники
Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

Надання фінансової підтримки КП "Леб’яже" грн Звітність 81 800,00 0,00 81 800,00
Надання фінансової підтримки КП"Зачепилівське" ірн Звітність 90 000.00 0,00 90 000,00

Надання фінансової підтримки КП"Зачепилівське ВКП" гри Звітність 95 423,00 0,00 95 423,00

— і------------- —
Надання фінансової підтримки КП "Водоканал" Зачепилівської

-___________ селищної ради____________________
грн Звітність

--------- — — А -------------------
40 000,00 14 000,00 54 000,00

(ініціали/ініціал, прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року *8 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження секретаря селищної ради від 19.11.2019 року №
______________________ 78-ОД_____________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

________________________ № ________________________________

1

2.

3.

0100000

(код)

0110000

(код)

0117461

(код)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування головного розпорядника)

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
_______________________________________________ місцевого бюджету________________ | ___________________________________________________ ___

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 410 430,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 410 430,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
І  Міністерства фінансів України від26.08.2014р.№ 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами 
&__.*.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ) від 09.07.2010р. № 679;
Н аказ Міністерства фінансів від 14.02.2011р№ 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);
Рішення сесії від 20.12.2018 року №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 №  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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення якісного утримання автомобільних доріг

8 Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів 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 піскосуміші 0,00 0,00 0,00
2 Оплата послуг за здійснення поточного ремонту вуличного покриття 1 346 430,00 0,00 1 346 430,00
3 Витрати на придбання дорожньої солі 64 000,00 0,00 64 000,00

УСЬОГО 1 410 430,00 0,00 1 410 430,00

релік 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
і Програма соціально-економічного розвитку 1 410 430,00 0,00 1 410 430,00

Усього 1 410 430,00 0,00 1 410 430,00

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

атоща в у л и чн о -дорожньої мережі тис кв м звітність 600,00 0,00 600,00
витрати на очистку від снігу та обробку ПСС вулично-дорожньої 

_______________________ мережі_______________________
грн. звітність 0,00 0,00 0,00

видатки на проведення поточного ремонту дорожнього покриття грн. звітність 1 346 430,00 0,00 1 346 430,00
Витрати на придбання асфальто-бетонної с у м іш і грн. бюджет 0,00 0,00 0,00
Витрати на придбання пісчано-сольової суміші грн. звітність 64 000,00 0,00 64 000,00

______________________Продукту_____________________ 0,00
площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується здійснити 

_____________очистку від снігу та обробку ПСС_____________ тискам звітність 600,00 0,00 600,00

Ефективності 0,00
середня вартість 1 кв м затрат в зимовий період по вулично- 

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

динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі 
_ вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком відс. звітність

_______________£ 2 _________
100,00 0,00 100,00

\ ч  ______
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