
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
_____________________ Микільська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

______________ Розпорядження______________

22 лютого 2019 року № 4

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0100000
(код)

0110000
(код)

0116030

Микільська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

Микільська сільська рада

0620

(найменування відповідального виконавця)
\

Організація благоустрою населених пунктів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 233274.00 гривень, у тому числі загального фонду - 18274,00 гривень та спеціального 
фонду - 215000,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні "
Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України 
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836

'Програма благоустрою території Микільській сільській ради рішення Микільської сільської ради № 7/4 від 03.06.2016р.
Рішення сесії Микільської сільської ради " Про внесення змін до рішення № 31/2 від 17.12.2018 року 
«Поо затвердження сільського бюджету на 2019 пік» " від 12.02.2019р. № 32/2



ьа 6. у Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п ----------- - Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми підвищення рівня благоустрою села

8. Завдання бюджетної програми

N з/п -  Завдання
1 Організація благоустрою населених пунктів на території Микільської сільської ради

........  9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п;
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Підвищення рівня благоустрою 
села. Організація належного та 
санітарного утримання об’єктів 
благоустрою

18274 - 18274

2
Забезпечення функціонування та 
будівництвомереж зовнішнього 
освітлення

- 215000 215000

Усього 18274 215000 233274

1°.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

N з/п' ,  Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 і 2 . 3 4 5



Програма з організації 
благоустрою населених пунктів 
по Микільської сільської раді 
на 2019 рік

-Усього

215000 215000

215000 215000

1 1 Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 ’ 6 7
1 затрат

площа сільської території, яка 
підлягає прибиранню (догляду)

м2
розрахункові дані

460 460

Вартість на забезпечення 
функціонування мереж "  
ЗОВНІШНЬОГО освітлення '  ' :У‘•

грн
Програма з 
благоустрою 
населених пунктів

•
215000 215000

2 продукту
площа сільської території, яка 
планується прибиратися 
(догляду)

‘м2
розрахункові дані

322 4 322

Кількість світильників, які 
планується встановити для 
поліпшення освітлення

пгг проектно-кошторисна
документація

10 10

3 ефективності
Середні витрати на організацію 
та належного утримання 
сільської території

грн
розрахунок

58,92 58,92

середні витрати на придбання та 
встановлення світильників

грн
розрахунок

. . .  ; 21500 21500

4 якості



Е
і

Відсоток доріг який підлягає 
належному утриманню та —- - • 
очищенню сільської території

<
- Г  .%

1
розрахунок

■Г"

і
70

[ ’ *  
70

питома вага замінених
світильників до загальної % розрахунок 100 100
потреби, %;

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Є.О. Чередниченко
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова

(підпис)
Є.О. Чередниченко______________

(ініціали/ініціал, прізвище)


