
ЗА1ВЬІ\ЦЖ»-НО
Намп Міністерств* фіиансіа Укршнм 
26 серпні 2014 рису № 836
(у рсдякхаї ижсшу М іш псрстм  фіяаясм Украпи «ід 29 ір у * а  2015 
року .«ІДО)

ЗАТВЕРДЖУ К)
Наш» ■' розпорядчий документ
______________________Микільська сільська рада____________________

гваНмвіуяшіїїв ш л я ш к и  розоори нж а «ояттіа икаїемпг» бкідажтуї

__________________________ Розпорядження

15 лютого 2019 року № 3.

Пасиорі
бюджетної прогрими місцівмю К^пкет)1 на 2019 рік

0100000___________  Микільська сільська рада __________
(МД) |наАчсііу«аииі ішкмжмО рсгтсфілхипгі

011 ()(ХК)___________  Микільська сільська рада ________
(улд) і«Аіші)«аит сидішиа.мого «матам* і

0116030 0620 Ортнізація благоустрою насслсних пункпи

іКФКПЮ (Івмм етмя** 6*\щюгттюі пршр>млі

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5К92.00 гривень, у тому числі заіаіьного фопду - 5892,00 іривень та спепіальпого фонд)' -
ф И В С Н Ь .

ІІідстави для виконання бюджетної програми:
К о н сін т іія  України, Бкижетнші кіискс України. Закон України "Про Державшій бюджет України на 2019 рік"
Закон України "Про місцеве самоврмдуканна а Україпі "
Постанови І розпорядження Кабінсіу Міністрів України 
Наказ Міністерства фінансів Україпи від 26.09.14 Мі 836
Програма благоустрою території Микільській сільській ралн рішення Ммкільської сільської ради № 7/4 від 03.116.21116р.
Рішення сесії Микільської сільської ради " Про нмнерджеяня місцевого бшджсіу на 2019 рік 41 від 17.12.2018р. № 31/2



6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрям ована реалізація бю дж етної програми

N з/п Ціль держ авної політики

7. "  Мста бюджетної програмггО|)гатоащй-не,'-;гііформаційію.- аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчого комітет'
8. Завдання бю дж етної програми

N з/п Завдання
і ... ■ '  .’ !-’!ССЛСИШ! х пупк'гіи н;і терп торії М икільської сільської ради

п>. : іікор істш ш я Піоджетних кош тів
гривень

П ерелік м ісцевих / регіональних програм, що виконую ться у складі бю дж етної програми: 

(грн)



Усього 5892 5892

11. 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

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

м2
розрахункові дані

322 322

3 ефективності
Середні витрати на організацію 
та належного утримання 
сільської території

грн
розрахунок

58,92 58,92

4 якості
Відсоток доріг який підлягає 
належному утриманню та 
очищенню сільської території

% розрахунок 70 70

Сільський голова

' / І $ $ і 
й/ Щитос \ ш і  щ і Акжу і]ауо^джеиия^

м -

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

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


