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Олександрівська селищна рада направляє Розпорядження від 02 травня 
2020 року № 12-о «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 
рік у новій редакції» та Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 
2020 рік відповідно до рішення Олександрівської селищної ради від 
29.05.2020 року № 1197 «Про внесення змін до рішення Олександрівської 
селищної ради від 20 грудня 2019 року № 1056 «Про селищний бюджет на 
2020 рік»».

Додаток: на 5 арк. в 1 прим..

Селищний голова
Головний бухгалтер,головний спеціаліе

0.1.Безпечний
1.В.Семенченко

mailto:AlexRada42@ukr.net
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ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

02 червня 2020 року № 12-о

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2020 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 іфінансів України від 26 серпня 
2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Олександрівської селищної ради 
від 20 грудня 2019 року №1056 «Про селищний бюджет на 2020 рік» з урахуванням змін 
затверджених рішенням селищної ради від 31 січня 2020 року №1095, від 26 березня 2020 
року № 113 6, від 29 травня 2020 року № 1197:

1.Внести зміни до паспортів бюджетних програм, затверджених розпорядженням 
селищного голови від 10.01.2020 № 01-0 «Про затвердження паспортів бюджетних 
програм на 2020 рік» та затвердити їх в новій редакції по:
1.1 КТПКВК 0117130 «Здійснення заходів із зелеустрою»;
1.2 КТПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)»;

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Олександрійського селищного голови

йменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

□оку № 12-о

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету ні

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

202«
"  ^

2.

(код)

0110000 Олександрівська селищна рада

V * '̂ Ан*н««0(іТ •С'/Г
(найменування г о л о в н о г о ^ ^ Й р е д и (^ ^

3.

(код)

0117130 0443

(найменування відповідального виконавця) 

Здійснення заходів із зелеустрою

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

34 999,60 гривень, у тому числі загального фонду 34 999,60 гривень та

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 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";
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 №1756 в ід  20 грудня 2019 року "Про селшищний бюджет на 2020 рік" з урахуванням змін затверджених рішенням селищної ради від 31 
січня 2020 року №1095, від 26 березня 2020 року №1136, від 29 травня 2020 року №1197
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 економічного зростання території

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного 
пункту смт.Олександрівка (площа -  1229,9502 га) на території Олександрівської селищної 
ради Олександрівського району Кіровоградської області».

34 999,60 0,00 34 999,60

Усього 34 999,60 0,00 34 999,60

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 2020 рік
34 999,60 0,00 34 999,60

Усього 34 999,60 0,00 34 999,60

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 капітальних видатків затверджених на виготовлення технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель населеного 

п у н к т у  смт.Олександрівка ('плота -  1229.9502 гаї
тис.грн. кошторис 34 999,60 0,00 34 999,60

Продукту 0,00
Кількість об"єктів які планується реконструювати

од.
проектно-кошторисна

документація 1,00 0,00 1,00

Ефективності 0,00
Середні витрати на реконструкцію одного об"єкта тис.грн. розрахунок 34 999,60 0,00 34 999,60

Якості 0,00

—

иЩ ЦшІка кількості об"ект1 в реконструйованих порівняно з 
* V I .  минулим роком

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

%
Селі

м.п.

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

0  ' П, , __________ •



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
Розпорядження Олександрівського селищного голови

(найм енування головного розп орядн и ка  кош тів м ісцевого  бю дж ету)

від 02 червня 2020 року №12>о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

2.

(код)

0110000 Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0117350 0443

(найменування відповідального виконавця)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 229 000,40 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 229 000,40 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1.Конституція України;
2.Бюджетний кодекс України;
3. Закон України від № 163-ХГУ від 06.10.98 "Про місцеве самоврядування в Українії;
4.Рішення Олександрівської селищної ради «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2020 рік» від 20.12.2019 № 1048.;
5-Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194);
6.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами 
від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. 
№ 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627);
8.Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і 
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /  Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосі
9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12
10.Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих і
11.Рішення Олександрівської селищної ради №1756 в ід  20 грудня 2019 року "Про селшищний бюджет на 2020 рік" з урахуванням змін затверджених рішенням селищної ради від 31 січн
12. Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 №2000;

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



№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення економічного зростання території

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів
_________   гривень

№  з/п Н апрям и використання бю дж етних кош тів Загальний фонд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5
1 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 229 000,40 229 000,40

Усього 0,00 229 000,40 229 000,40

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 2020 рік
0,00 229 000,40 229 000,40

Усього 0,00 229 000,40 229 000,40

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 гри. кошторис 0,00 229 000,40 229 000,40
Продукту 0,00

кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної 
документації тощо!

од. проектно-кошторисна
документація

0,00 2,00 2,00

Ефективності 0,00* ь су  *#^середні видатки на розробку одного проекту грн. розрахунок 0,00 114 500,20 114 500,20
. Якості 0,00

/ А  І Т 7  т  • ^  рівень готовності документацій відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

СелиШиийго і . 4 ^ 5 О.І.Безпечний

М.П.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


