
УКРАЇНА
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
27300 смт Олександрівка Олександрійського району Кіровоградської області 

вулиця Незалежності України,42а телефони (05242) 3-22-39, 3-22-40, факс 3-24-13
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Олександрівська селищна рада направляє Паспорти бюджетної програми 
місцевого бюджету на 2019 рік у новій редакції відповідно до рішення 
Олександрівської селищної ради від 15.02.2019 року № 784, від 05 квітня 
2019 року №816 , від 24 травня 2019 року № 853 «Про внесення змін до 
рішення Олександрівської селищної ради від 21 грудня 2018 року №764«Про 
селищний бюджет на 2019 рік».

Додаток: на 9 арк. в 1 прим..

mailto:AIexRada42@ukr.net
http://oleks-selrada.pp.ua


ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЕО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

31 травня 2019 року № Ю-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 Олександрійської селищної ради 
від 15.02.2019 року № 784, від 05 квітня 2019 року №816 , від 24 травня 2019 року № 853 
«Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 21 грудня 2018 року 
№764«Про селищний бюджет на 2019 рік»:

1 Внести зміни до паспортів бюджетних програм, затверджених розпорядженням 
селищного голови від 12.02.2019 № 02-0 «Про затвердження паспортів бюджетних 
програм на 2019 рік» та затвердити їх в новій редакції по:

1.1. КТПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

1.2. КТПКВК 0111010 «’Надання дошкільної освіти»;

1.3. КТПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова О.Безпечний



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Олександрійського селищного голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31 травня 2019 року №  ІО-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)

->2>.

(код)

0110180 0133

(найменування відповідального виконавця) 

Інша діяльність у сфері державного управління

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 229 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 229 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
.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 фінансів України від 01.10.2010№1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "державне управління";
6.Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
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.Рішення Олександрівської селищної ради від 15.02.2019 р. № 784, від 05.04.2019 року «Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 21 грудня 2018 року №764
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 Ц іль держ авної політики

1 Забезпечення проьедення на территорії селищної ради заходів у сфері державного управління

7. Мета бюджетної програми



Централізоване зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.Забезпечення належної організації в і д з н а ч е н и м  І . О П і  ді,р/наоииі і/? рьі іиш ь. 

місцевого значення, пам"ятних дат, історичних подій селища.Відзначення громадян, життя і діяльність яких пов''язано із селищем._________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення проведення заходів з відзначення державних, регіональних та професійних свят, історичних та пам"ятних дат.
2 Забезпечення належного утримання архівних справ Олександрівського селищного трудового архіву.

9. Напрями використання бюджетних коштів
____________________________________________________гривень

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

1 2 3 4 5

і Забезпечення належного утримання архівних справ Олександрівського селищного 
трудового архіву.

119 000,00 0,00 119 000,00

2 Забезпечення проведення заходів пов"язаних з відзначенням державних, регіональних та 
професійних св"ят, істогричних та пам"ятних дат.

110 000,00 0,00 110 000,00

Усього 229 000,00 0,00 229 000,00

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

229 000,00 0,00 229 000,00

Усього 229 000,00 0,00 229 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1 Забезпечення належного утримання архівних справ

Затрат 0,00
Середньорічна кількість штатних одиниць (трудовий архів) од. штатний розпис 1,25 0,00 1,25

обсяг видатків на утримання трудового архіву грн. кошторис 119 000,00 0,00 119 000,00
Продукту 0,00

кількість підготовлених довідок за запитамш трудовий архів) од. журнал реєстраці і 434,00 0,00 434,00
кількість прийнятих документів, справ на зберігання (трудовий 

архів)
од. журнал реєстрації 116,00 0,00 116,00

Ефективності 0,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці (трудовий архів) грн. кошторис 95 200,00 0,00 95 200,00

кількість підготовлених довідок за запитами на одного 
працівника(трудовий архів)

од. розрахунок 347,00 0,00 347,00

Якості 0,00
відсоток забезпечення виконання наданих законодавством 

поі-,поважень(трудовий архіві
відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Завдання 2
Забезпечення проведення заходів з відзначення державних, 

регіональних та професійних свят, історичних та пам"ятних дат.



Затрат 0>»..
Обсяг видатків на проведення масових заходів ф Н . кошторис ПО 000,00 0,00 110 000,00 "

Продукту 0,00
кількість заходів з нагоди відзначення державного, регіонального, 

місцевого значення, пам''ятних дат. історичних подій селища
од. розпорядження 30,00 0,00 30,00

Ефективності 0,00

середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 3 667,00 0,00 3 667,00

Якості 0,00

Динаміка кількості проведених урочисто-святкових заходів 
ПОРІВНЯНО 3 минулим роком

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Селищний голова
(п ідпис)

О.[.Безпечний

(ін іц іали/ін іц іал, прізвищ е)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Олександрівського селищного голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31 травня2019 року№  ІО-о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №  1209)

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

2.

(код)

0110000 Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0111010 0910

(найменування відповідального виконавця) 

Надання дошкільної освіти

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 484 603,62 гривень, у тому числі загального фонду 8 278 555,00 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 органах 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.РІШЄННЯ 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»;
10.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 І (ід ь державної політики
1 Підвищення рівня життя населення



7. Мета бюджетної програми 
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завд ан н я

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ • • ________________________________ гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення діяльності дошкільної освіти 7 553 555,00 6 000,00 7 559 555,00
2 Проведення капітального ремонту приміщень 0,00 300 000,00 300 000,00
3 О рган ізац ія  харчування в дош кільних закладах 725 000,00 900 048,62 1 625 048,62

Усього 8 278 555,00 1 206 048,62 9 484 603,62

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

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

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

ради на 2019 рік
8 278 555,00 1 206 048,62 9 484 603,62

Усього 8 278 555,00 1 206 048,62 9 484 603,62

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

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 од. Штатний розпис 46,25 0,00 46,25
в т.ч. середньорічне число ставок сп ец іал іст ів 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 видатків на орган ізац ію  харчування в дош кільних закладах грн. кошторис 725 000,00 900 048,62 1 625 048,62
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів та м атеріалів грн. кошторис 0,00 6 о о о .о о 6 000.00

П родукту 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"ект1в як і потребують проведення капітального 
ремонту приміщень

од.
проектно-кошторисна документація

0,00 1,00 1,00

Е ф ективності 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

Селищний голова 

03.06.2019

О.І.Безпечний

(п ід п и с) ( ін іц іал и /ін іц іал , прізвищ е)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Олександрійського селищного голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31 травня 2019 року  Лі ІО-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

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 804 996,00 гривень, у тому числі загального фонду 804 996,00 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.Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
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.РІШ ЄН Н Я  Олександрівської селищної ради від 15.02.2019 р. №784 «Про внесення змін до рішення Олександрійської селищної ради рід 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 і ііль 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" 804 996,00 0,00 804 996,00

Усього 804 996,00 0,00 804 996,00

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 Олександрійської селищної 
ради на 2019 вік

804 996,00 0,00 804 996,00

Усього 804 996,00 0,00 804 996,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

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 804 996,00 0,00 804 996,00
Якості 0,00

відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується 
дтрммки, до кількості підприємств, які її потребують розрахунок 100,00 0,00 100,00


