
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЕО РАЙОНУ КІРОВ ОЕРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

21 лютого 2019 року № ОЗ-о

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2019 рік 
в новій редакції

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання'та виконання місцевих 
бюджетів», Рішення Олександрівської селищної ради від 15.02.2019 року № 784 
«Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 21 
грудня 2018 року № 764«Про селищний бюджет па 2019 рік»:

1 Внести зміни до паспортів бю джетних програм, затвердж ених розпорядженням 
селищного голови від 12.02.2019 №  02-0 «Про тв ер д ж ен н я  паспортів бюджетних 
програм на 2019 рік» та затвердити їх  в новій ред:" ’ з ї по:

1.1 КТПКВК 0111010 «'Надання дошкільної освіти»;

1.2 КТПКВК 0113210 «Організація та проведения громадських робіт»;

1.3 КТПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

1.4 КТПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих тернтопій»;

1.5 КТПКВК 0117693 «'Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»

2. Контроль за викопаї 11 іммрозпорд, гжепня зал питаю за собою.

Селищний голова О.Безпечний



\
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Олександрівського селищного голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

' від 21 лютого 2019 року № ОЗ-о

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

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

2.

(код)

0110000 Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

■1 ІЗ-

3.

(код)

0111010 0910

(найменування відповідального виконавця) 

Надання дошкільної освіти

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
' ' ■ ' . ‘ :

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 624 603,62 гривень, у тому числі загального фонду 8 418 555,00 гривень та

спеціального фонду- 1206 048,62 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
З.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; . ;
4.3акон України "Про службу в Ьрганах місцевого самоврядування"; . . .
5.3акон України "Про охорону дитинства";
6. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; !
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "(із 
змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
9-Рішення Олександрівської селищної ради від 15.02.2019 р. №784 «Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 21 грудня 2018 року №764 
«Про селищний бюджет на 2019 рік»;
Ю.Рішення Олександрівської селищної ради «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2019 рік» від 21.12.2018 № 757.

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

№  з/п Ц іль державної політики

1 Підвищення рівня життя населення



7. Мета бюджетної програму :
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечити створення належних умов для на-дання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п
і ■

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд ; Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення діяльності дошкільної освіти 7 693 555,00 6 000,00 7 699 555,00
2 Проведення капітального ремонту приміщень 0,00 300 000,00 300 000,00
3 Організація харчування в дошкільних закладах 725 000,00 900 048,62 1 625 048,62

Усього 8 418 555,00 1 206 048,62 9 624 603,62

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

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

1 і 2 :■ : 3 4 5
1 Прогама соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної 

ради на 2019 рік
8 418 555,00 1 206 048,62 9 624 603,62

Усього 8 418 555,00 1 206 048,62 9 624 603,62

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 і 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис , 80,25 0,00 80,25
в т.ч.середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. Штатний розпис 25,00 0,00 25,00

в т.ч.середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. Штатний розпис 7,00 0,00 7,00

в т.ч.середньорічне число штатних одиниць робітників О Д . Штатний розпис 46,25 0,00 46,25
в т.ч. середньорічне число ставок спеціалістів од. Штатний розпис 2,00 0,00 2,00

кількість дошкільних навчальних закладів од. Статут 2,00 0,00 - 2,00
кількість груп од. Статут 12,00 0,00 12,00

Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень грн. кошторис 0,00 300 000,00 300 000,00
Обсяг видаткі в на організацію харчування в дошкільних закладах гри кошторис 725 000,00 900 048,62 1 625 048,62
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів та матеріалів грн кошторис 0,00 6 000,00 6 000,00

Продукту 0,00
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб відомість відвідування 287,00 0,00 287,00

кількість дітей від 0 до 6 років осіб відомість відвідування 287,00 0,00 287,00



кількість об 'єктів  які потребують проведення капітального 
ремонту приміщень

од. проектно-кошторисна документація 0,00 1,00 1,00

Ефективності 0 ,00
діто-дні відвідування днів відомість відвідування 34 720,00 0,00 34 720,00

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. розрахунок 29 332,94 3 157,00 32 489,94
витрати на проведення капітального ремонту приміщень одного 

об"екта грн.
розрахунок

0,00 300 000,00 300 000,00

Якості 0 ,00

кількість днів відвідування
од.

відомість відвідування(діто-дні 
відвідування/кількість дітей, що 
відвідують дошкільні заклади)

102,00 0,00 102,00

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою
відс.

розрахунок(діто-дні 
відвідування/кількість дітей, що 
відвідують дошкільні заклади)

100,00 0,00 100,00

Рівень готовності об'єктів відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Олександрівського селищного голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

від 21 лютого 2019 року JY® ОЗ-о

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

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

2.

(код)

0110000 Олександрійська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0113210 1050

(найменування відповідального виконавця) 

Організація та проведення громадських робіт

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) > .

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 81477,00 гривень, у тому числі загального фонду 81477,00 гривень Та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
З.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
4.3акон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
5. Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018№688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих
бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; ■
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "(із змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
8. Рішення Олександрівської селищної ради від 15.02.2019 р. №784 «Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 21 грудня 2018 року №764 
«Про селищний бюджет на 2019 рік»;
9. Рішення Олександрівської селищної ради «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2019 рік» від 21.12.2018 № 757

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня життя населення

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення організації та проведення робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення організаці 1 та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Організація та проведення громадських робіт 81 477,00 0,00 81 477,00

Усього 81 477,00 0,00 81 477,00

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
1 Прогама соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної 

ради на 2019 рік
81 477,00 0,00 81477,00

Усього 81477,00 0,00 81 477,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Продукту 0,00

кількість залучених працівників
осіб

розпорядження про прийняття на 
роботу 5,00 0,00 5,00

Ефективності 0,00
середні витрати на одного залученого працівника грн. розрахунково-платіжні відомості 16 295,00 0,00 16 295,00

Селищний голова
(підпис)

О.І. Безпечний
(ініціали/ініціал, прізвище)

21.02.2019



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Олександрівського селищного голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21 лютого 2019 року № ОЗ-о

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

1. 0100000 Олександрівська селищна рада ;

2.

(код)

0110000 Олександрійська селищна рада |

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0116030 0620 ,

(найменування відповідального виконавця) 

Організація благоустрою населених пунктів

(код) (КФКВК) . ' . (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 879 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 870 000,00 гривень та

спеціального фонду- 9 000,00 гривень. і

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1 '

[.Конституція України;
2.Бюджетний кодекс України;
З.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
4.3акон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";. 5
5.Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; .
6. Наказ Міністерства фінансів України 27 липня 2011 року № 945"Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
8. Рішення Олександрівської селищної ради від 15.02.2019 р. №784 «Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 21 грудня 2018 року №764 
«Про селищний бюджет на 2019 рік»;
9-Рішення Олександрівської селищної ради «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2019 рік» від 21.12.2018 № 757.

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Створення належних санітарних умов проживання населення селища та отримання якісних комунальних послуг

7. Мета бюджетної програми



Підвищення рівня благоустрою селища

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Благоустрій селища 720 000,00 9 000,00 729 000,00
2 Утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення 150 000,00 0,00 150 000,00

Усього 870 000,00 9 000,00 879 000,00

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

1 Прогама соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної 
пади на 2019 оік

870 000,00 9 000,00 879 000,00

Усього 870 000,00 9 000,00 879 000,00

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

Загальна площа, що підлягає благоустрою тис.кв.м генеральний план 360,00 0,00 360,00

обсяг видатків на благоустрій селища грн. кошторис 720 000,00 0,00 720 000,00
обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів вуличного 
освітлення

грн кошторис 150 000,00 0,00 150 000,00

Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування(придбання помпи для відкачування 

води).
грн.

кошторис
0,00- 9 000,00 9 000,00

Продукту 0,00
площа території , на якій планується проведення благоустрою тис.кв.м. акти на виконані роботи 360,00 0,00 360,00
кількість об'єктів обчислення вуличного овітлення (КТП)

од.
проектно кошторисна документація

7,00 0,00 7,00

кількість придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування(придбання помпи для відкачування води). од.

договір, накладна
0,00 і,00 1,00

Ефективності 0,00
середні витрати на утримання мережі вуличного освітлення грн. розрахунково 21 429,00 0,00 21 429,00



середні витрати з благоустрою на 1 кв.м. території
грн.

розрахунково
“ 2 000,00 0,00 2 000,00

витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування(придбання опалювального газового котла)однієї 

штатної одиниці
грн.

розрахунково
0,00 9 000,00 9 000,00

Якості 0,00
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає 

прибиранню відс.
розрахунково

100,00 0,00 100,00

Селищний голова

. 21.02.2019

О.І.Безпечний
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

і



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Олександрівського селищного голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21 лютого 2019 року № ОЗ-о

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

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Олександрівська селищна рада ■( ■ •
1" '

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 590 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 1590 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
З.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; |
4.3акон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; , і
5. Наказ Міністерства фінансів України 27 липня 2011 року № 945(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765)"Примірний перелік 
результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися 'з усіх місцевих бюджетів"
6. ННаказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "(із
змінами); ;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
8. Рішення Олександрівської селищної ради від 15.02.2019 р. №784 «Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 21 грудня 2018 року №764 
«Про селищний бюджет на 2019 рік»;
9. Рішення Олександрівської селищної ради «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2019 рік» від 21.12.2018 № 757.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення та створенні; умов для інвестиційного розвитку Олександрівської селищної ради

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення та створення умов для інвестиційного розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Капітальний ремонт 0,00 1 590 000,00 1 590 000,00

Усього 0,00 1 590 000,00 1 590 000,00

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
1 Прогама соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної 

ради на 2019 рік
0,00 ‘ 1 590 000,00 1 590 000,00

Усього 0,00 1 590 000,00 1 590 000,00

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

Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів соціально- 
економічного розвитку («Капітальний ремонт утеплення фасаду 

Олександрівського міського будинку культури за адресою: 
вул.Кам»янська, 101а, смт.Олександрівка, Олександрівський район, 

К ї п о н о г п я  г гг-ькя  п б т т я с т ь » !

грн. кошторис 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів соціально- 
економічного розвитку (співфінансування на виготовлення ПКД по 

капітальному ремонту покрівлі багатоповерхового будинку 
вул.Незалежності України № 67, смт.Олександрівка, Кіровоградська 

область)

грн. кошторис 0,00 40 000,00 40 000,00

Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів соціально- 
економічного розвитку ( співфінансування на виготовлення ПКД по 

капітальному ремонту покрівлі багатоповерхового будинку 
вул.Незалежності України № 65, смт.Олександрівка, Кіровоградська 

область)

грн. кошторис 0,00 10 000,00 10 000,00

Обсяг видатків на капітальний ремонт об’єктів соціально- 
економічного розвитку (співфінансування по капітальному ремонту 

шатрової покрівлі багатоповерхового будинку вул.Незалежності 
України № 70, смт.Олександрівка, Кіровоградська область )

грн. кошторис 0.00 40 000,00 40 000,0(1

Продукту 0,00



кількість об’єктів соціально-економічного розвитку на яких 
планується проведення капітальних ремонтів

од. проектно-кошторисна документація 0,00 4,00 4,00

Ефективності 0,00
середні вирати на капітаьний ремонт одного об'єкта соціально- 

економічного розвитку
грн. розрахунок 0,00 397 500,00 397 500,00

Якості 0,00
рівень готовності об’єктів соціально-економічного розвитку відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

Селищний голова

21.02.2019

О. І. Безпечний
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Олександрівського селищного голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21 лютого 2019 року X» ОЗ-о

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

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

2.

(код)

0110000 Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0117693 0490

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
'■ ‘ і . :

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 516 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 516 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень. ;

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Конституція України; .. t

2. Бюджетний кодекс України; - ! і
З.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
4.Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; 1
5. Наказ Міністерства фінансів України 27 липня 2011 року № 945(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765)"Примірний перелік 
результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "(із змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
8. Рішення Олександрівської селищної ради від 15.02.2019 р. №784 «Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 21 грудня 2018 року №764 
«Про селищний бюджет на 2019 рік»;
9-Рішення Олександрівської селищної ради «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2019 рік» від 21.12.2018 № 757.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Створення належних санітарних умов проживання населення селища та отримання якісних комунальних послуг

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення утримання комунального підприємства "Оберіг-Аква" 516 000,00 0,00 516 000,00

Усього 516 000,00 0,00 516 000,00

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
2 Прогама соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної 

ради на 2019 рік
5іб ооо;оо . 0,00 516 000,00

Усього 516 000,00 0,00 516 000,00

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

кількість підприємств по утриманню та експлуатації житлового 
фонду що потребують підтримки

од. статут 1,00 0,00 1,00

Продукту 0,00
кількість комунальних підприємтсв по утриманню та експлуатації 
житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки од. статут 1,00 0,00 1,00

Ефективності 0,00
середня сума підтримки одного підприємства грн. розрахунок . 516 000,00 0,00 516 000,00

Якості 0,00
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується 

надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Олександрівського селищного голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

вц 21 лютого 2019 року № ОЗ-о

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

1. 0100000 ОлександрівсьКа селищна рада

2.

(код)

0110000 Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

■

3.

(код)

0116030 0620

(найменування відповідального виконавця) 

Організація благоустрою населених пунктів

■; -‘Ф1- ■ 'І3>0ґ

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 9 000,00 гривень.

879 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 870 000,00 гривень та
чачц;

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України; j
2. Бюджетний кодекс України;
З.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; >
4.Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; - f - ,
5.3акон України "Про благоустрій населених пунктів"; : AV S 1 ,
6. Наказ Міністерства фінансів України 27 липня 2011 року № 945"Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для Місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
8. Рішення Олександрівської селищної ради від 15.02.2019 р. №784 «Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 21 грудня 2018 року №764 
«Про селищний бюджет на 2019 рік»;
9. Рішення Олександрівської селищної ради «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2019 рік» від 21.12.2018 № 757.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Створення належних санітарних умов проживання населення селища та отримання якісних комунальних послуг

7. Мета бюджетної програми



Підвищення рівня благоустрою селища ,

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Благоустрій селища 720 000,00 9 000,00 729 000,00
2 Утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення 150 000,00 0,00 150 000,00

Усього 870 000,00 9 000,00 879 000,00

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
1 Прогама соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної 

ради на 2019 рік
870 000,00 9 000,00 879 000,00

Усього 870 000,00 9 000,00 879 000,00

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

Загальна площа, що підлягає благоустрою тис.кв.м генеральний план 360,00 0,00 360,00

обсяг видатків на благоустрій селища гри. кошторис ‘ 720 000,00 0,00 720 000,00
обсяг видатків на утримання в належному стані об’єктів вуличного 
освітлення

грн кошторис 150 000,00 0,00 150 000,00

Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування(придбання помпи для відкачування 

води).
грн.

кошторис
0,00 9 000,00 9 000,00

Продукту 0,00
площа території , на якій планується проведення благоустрою тис.кв.м. акти на виконані роботи 360,00 0,00 360,00
кількість об’єктів обчислення вуличного овітлення (КТП)

од.
проектно кошторисна документація

7,00 0,00 7,00

кількість придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування(придбання помпи для відкачування води). од.

догов 1р, накладна
0,00 1,00 1,00

Ефективності 0,00
середні витрати на утримання мережі вуличного освітлення грн. розрахунково 21 429,00 0,00 21 429,00



середні витрати з благоустрою на 1кв.м. території
грн.

розрахунково
2 000,00 0,00 2 000,00

витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування(придбання опалювального газового котла)однієї 

штатної одиниці
грн.

розрахунково
0,00 9 000,00 9 000,00

Якості 0,00
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає 

прибиранню відс.
розрахунково

100,00 0,00 100,00

Селищний голова

21.02.2019

MIL

О.І. Безпечний
(ініціали/ініціал, прізвище)


