
930000,00

410000,00

0,00

410000,00

Забезпечення 
облаштування та 

утримання 
окремої 

території (парку, 
скверу тощо)

930000,00

2

загальний фонд спеціальний фонд разом

2 0116030

3 0116030

1860000,000116030 6201 0116030 - 
Організація 

1860000,00

Проведення 
поточного 

ремонту об’єктів 
транспортної 

інфраструктури

7653 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма / 
завдання 

бюджетної 
N з/п КФКВК

(гривень)

1

КПКВК

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

1860000 гривень та спеціального фонду- гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.072010 №2456-VІ, Закон України "Про місцеве саврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 ВР, 
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-ІІІ, Закон України "Про державний бюджет україни на 2019 рік" від 
23.11.2018 № 2629-VIII, Накази Міністерства фінансів України від 08.02.2010 №805"Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання  запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів", рішення Печеніжинської селищної ради ОТГ від 11.12.2018 року № 2010-33/2018 "Про бюджет Печеніжинської селищної радина 
2019 рік".
6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0

3 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 0100000 Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-                                                                                                          
1860000,00 гривень, в тому числі загального фонду

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

Рішення сесії від 15.01.2019 р. №2103-35/2019
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________



s4.9

розрахунок 2,50116030

розрахунок 18667,00

Якості

Середні витрати на 
введення 1 км 

116030

116030
Питома вага 

відшкодованих послуг 

116030 Середньомісячні 
витрати на оплату 

розрахунок 15667,00

116030

розрахунок 120111,00
план на 2019 рік 1400,00Поточний ремонт 

заміна ламп вуличного 

Кількість спожитої 116030

116030

Ефективності

кошторис на 2018 рік, довідки змін 
на 2018 рік

220,00

116030 Продукту

116030

кошторис на 2019 рік 300,00Видатки на оплату 
Затрат116030

116030
Видатки на поточний 
ремонт електролінії 

розрахунок
25,00

116030 Утримання в 
належному стані 

116030

розрахунок 3,97
Якості

середні витрати на 116030
116030

питома вага прибраної, 
доглянутої площі до 
площі, що підлягає 

план на 2019 рік
234,00

116030 Ефективності

116030
територія об`єктів 

зеленого господарства, 
на якій планується 

статистична звітність 908,00
Продукту

площа, що підлягає 

116030

116030
116030

116030

1860000,00

4

Усього

100000,00

1860000,00

Усього 1860000,00 50,00

КПКВК

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

0116030

Утримання в 
належному стані 

об`єктів 
вуличного 
освітлення

520000,00 0,00 520000,00

1860000,00

Програма благоустрою населених пунктів 
Печеніжинської селищної ради на 2018-2019 роки

1600000,00

Поточний ремонт вуличного освітлення та комунальних 
доріг в с. Слобода

70000,00

40000,00

50000,00

1
1600000,00

0116030 - Організація 
благоустрою 

116030

Назва показникаN з/п

31 2 5 6

Значення показникаДжерело інформації

43

загальний фонд

9. Напрямки використання бюджетних коштів

5

спеціальний фонд

(гривень)

Напрямки використання бюджетних коштів разом

1

№ з/п

1

Затрат

Забезпечення 
облаштування та 

2

3

4

5

Поточний ремонт вуличного освітлення та комунальних 
доріг в с. Рунгури

Поточний ремонт доріг та проведення робіт по 
упорядкуванню футбольного майданчика в с. Молодятин

Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Кийданці

100000,00

70000,00

40000,00

50000,00



М.П.

116030

ПОГОДЖЕНО:

розрахунок 100,00

0,00 0,00

розрахунок 37,50
116030 Якості
116030

план на 2019 рік 4,00
Ефективності

кількість диниць 116030
116030

середні витрати на 

кошторис 150,00
116030 Продукту
116030

Затрат

Проведення поточного 
ремонту об’єктів 

116030

116030
обсяг видатків

116030 Питома вага введення 
нових електролінії 

розрахунок 100,00

Усього
98

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Найменування джерел надходжень

разомспеціальний 
фонд

загальний 
фондразомспеціальний 

фонд
загальний 

фондразом

Печеніжинський селищний голова об`єднаної 
територіальної громади

Довірак І. В.

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

31

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

76 121110

Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансування

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3План видатків звітного періоду

Начальник відділу фінансів Досінчук В. І.
(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

КПКВК

(тис.грн.)

відсоток забезпечення в 
необхідному обладнанні

(Назва місцевого фінансового органу)
Печеніжинська селищна рада ОТГ

Код

132


	КПК0116030

