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вих. № 91
від _08.09.2020 року

Олександрівська селищна рада направляє Розпорядження від 08 вересня 
2020 року № 18-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 04 
вересня 2020 року № 1352 «Про внесення змін до рішення Олександрівської 
селищної ради від 20 грудня 2019 року № 1056 «Про селищний бюджет на 
2020 рік».

0.1.Безпечний
1.В.Семенченко

Додаток: на 17 арк. в 1 прим..

Селищний голова 
Головний бухгалтер,головний спеціаліст \\

mailto:AlexRada42@ukr.net
http://oleks-selrada.pp.ua
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ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЕО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

08 вересня 2020 року № 18-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 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 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 №1136, від 29 травня 2020 року № 1197, від 26 червня 2020 року №1241, від 04 
вересня 2020 року №1352 :

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 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад»;
1.2 КТПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
1.3 КТПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти»;
1.4 КТПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
1.5 КТПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
1.6 КТПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова О.Безпечний



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

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

від 08 вересня 2020 року № / Е О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

2 .

(код)

0110000 Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

'У

(код)

0110150 0111

(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі Ті створення), міської, селищної, сільської рад

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 683 107,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 683 107,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1.Конституція України;
2.Бюджетний кодекс України;
3. Закон України від № 163-ХІУ від 06.10.98 "Про місцеве самоврядування в Українії;
4.РІШ ЄН Н Я  Олександрівської селищної ради «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Олександрійської 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 заст
9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від
10.Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцеви
1.1.Рішення Олександрівської селищної ради від 20.12.2019 року № 1056 «Про селищний бюджет на 2020 рік» , з урахуванням змін затверджених рішенням селищної ради від 31.01.2020 ] 
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 Ц іл ь  д ер ж ав н о ї п о л іти к и

1 Забезпеченая виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

№  з /п З а в д ан н я

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання наданих законодавством уповноважень 3 683 107,00 0,00 3 683 107,00

Усього 3 683 107,00 0,00 3 683 107,00

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 П рогама соціально-економічного і культурного розвитку О лександрівської селищ ної 
ради на 2020 рік

3 683 107,00 0,00 3 683 107,00

Усього 3 683107,00 0,00 3 683 107,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення виконання наданих законодавством  уповноваж ень

Затрат 0,00

кількість ш татних одиниць од. ш татний розпис 16,00 0,00 16,00
П родукту 0,00

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 2 710,00 0,00 2 710,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

перелік ріш ень виконавчого 
комітету,перелік ріш ень сесії 

селищ ної ради, журнал реєстрації 
позпоряпжень селишного голови

562,00 0,00 562,00

Еф ективності 0,00



кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од.

розрахунково (відношення 
прийнятих нормативно-правових 
актів до кількості посадових осіб)

35,13

витрати па утримання однієї ш татної одиниці

тис.грн.

розрахунково (віднош ення 
запланованих обсягів фінансування 

до кількості ш татних одиниць
198,00

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

розрахунково (відношення 
отриманих листів, звернень, заяв, 
скарг до кількості посадових осіб)

169,38

О.І.Безпечний

(п ідпис) (ін іц іали/ін іц іал, прізвищ е)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Розпорядження О лександрівського селищ ного голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08 вересня 2020 року №  / $ -  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 2020 рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

2.

(код)

0110000 Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0110180 0133

(найменування відповідального виконавця) 

Інша діяльність у сфері державного управління

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 338 548,00 гривень, у тому числі загального фонду 338 548,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1.Конституція України;
2.Бюджетний кодекс України;
3. Закон України від № 163-ХІУ від 06.10.98 "Про місцеве самоврядування в Українії;
4-Рішення Олександрівської селищної ради «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Олександрійської 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 заст
9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 
Ю.Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцеви
11.Рішення Олександрівської селищної ради від 20.12.2019 року № 1056 «Про селищний бюджет на 2020 рік», з урахуванням змін затверджених рішенням селищної ради від 31.01.2020 ]
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



7. Мета бюджетної програми
Централізоване зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.Забезпечсння належної організації відзначення свят державного, регіонального, 
місцевого значення, лам"ятних дат, історичних подій еелища.Відзначення громадян, життя і діяльність яких пов''язано із селищем._______________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завд ан н я

! Забезпечення проведення заходів з відзначення державних, регіональних та  проф есійній  свят, історичних та пам 'ятних дат.
2 Забезпечення належного утримання архівних справ Олексаидрівського селищного трудового архіве

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення належного утримання архівних справ Олександрівського селищного 
трудового архіву.

168 548,00 0.00 168 548,00

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

170 000,00 0,00 170 000,00

Усього 338 548,00 0,00 338 548,00

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 селищ ної 
ради на 2020 рік

338 548,00 0,00 338 548,00

Усього 338 548,00 0,00 338 548,00

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
С ередньорічна кількість ш татних одиниць (трудовий архів) од. штатний розпис 2,25 0,00 2,25

обсяг видатків на утримання трудового архіву грн. кошторис 168 548,00 0,00 168 548,00

Продукту
кількість п ідготовлених довідок за  запитам и(трудовий архів) од. журнал реєстрації 580,00 0,00 580,00

кількість прийнятих документів, справ на зберігання (трудовий 
архів)

од.
журнал реєстрації 16 452,00 0,00 16 452,00

Ефективності
витрати на утримання одн ієї ш татної одиниці(трудовий архів) грн. кошторис 74 910,22 0,00 74 910,22

кількість п ідготовлених довідок за  запитами на одного 
працівника(трудовий архів)

од.
розрахунок 290,00 0,00 290,00



 ________________________Якості___________________________
відсоток забезпечення виконання наданих законодавством 

_______________ повноважень(трудовий архів)_______________
розрахунок

100,00 100,00

Завдання 2
Забезпечення проведення заходів з відзначення державних, 

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

Затрат 0,00

О бсяг видатків на проведення масових заходів грн. кош торис 170 000,00 0.00 170 000,00

Продукту 0,00

кількість заходів з нагоди відзначення державного, регіонального, 
місцевого значення, пам"ятяих дат, історичних подій селища

розпорядження
30,00 0,00 30,00

Ефективності 0,00

середні витрати н а  проведення одного заходу грн. розрахунок З 667,00 0,00 З 667,00

Якості 0,00

Д инаміка кількості проведених урочисто-святкових заходів 
_________________порівняно з минулим роком_________________

відс.
розрахунок 100,00 0,00 100,00

О.І.Безпечний

(п ідпис) (ін іц іали/ін іц іал, прізвищ е)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Розпорядж ення О лександрівського селищ ного голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08 вересня 2020 року №  18-о

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства 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 2020рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

2.

(код)

0110000 Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

->

(код)

0111010 0910

(найменування відповідального виконавця) 

Надання дошкільної освіти

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 672 656,66 гривень, у тому числі загального фонду 9 029 695,00 гривень та

спеціального фонду- 642 961,66 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1.Конституція України;
2.Бюджетний кодекс України;
3. Закон України від № 163-ХІУ від 06.10.98 "Про місцеве самоврядування в Українії;
4.РІШЄННЯ Олександрівської селищної ради «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Олександрійської 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 зас
9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами ві; 
Ю.Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцеві
11.Рішення Олександрівської селищної ради від 20.12.2019 року № 1056 «Про селищний бюджет на 2020 рік» ,з урахуванням змін затверджених рішенням селищної ради від 31 січня 20
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 І І,іль д ер ж а в н о ї політики

П ідвищ ення рівня ж иття населення

7. Мета бюджетної програми 
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечити створення належ них умов для на-дання н а  належному рівні дош кільної 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 дош кільної освіти 8 529 695,00 27 178,00 8 556 873,00
2 Орган] з а ц ія  харчування в д о ш к іль н и х  закладах 500 000,00 615 783,66 1 115 783,66

У сього 9 029 695,00 642 961,66 9 672 656,66

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
П рогам а соціально-економічного і культурного розвитку О лександрівської селищ ної 
ради на 2020 рік

9 029  695,00 642 961,66 9 672 656,66

У сього 9 029 695,00 642 961,66 9 672  656,66

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 /ш татних одиниць) од. Ш татний розпис 80,25 0,00 80,25

в т.ч .середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. Ш татний розпис 25,00 0,00 25,00

в т.ч .середньорічне число ш татних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених д о  педагогічного персоналу

од. ' Ш татний розпис 7,00 0,00 7,00

в т.ч .середньорічне число ш татних одиниць робітників од. Ш татний розпис 46,25 0,00 46,25

в т.ч. середньорічне число ставок с п е ц іа л іс т ів од. Ш татний розпис 2,00 0,00 2,00

кількість дош кільних навчальних закладів од. С татут 2,00 0,00 2,00

кількість груп од. Статут 12,00 0,00 12,00

О бсяг в и д атк ів  н а  о р г а н іза ц ію  харчування в д о ш к іль н и х  закладах грн. кош торис 500 000,00 615 783,66 1 115 783,66

О бсяг видатк 1 в н а  придбання основних засобів в д о ш кільн и х  
закладах

грн.
кош торис

0,00 17 178,00 17 178,00

П р о д у к ту 0,00
кількість д ітей , щ о відвідую ть дош кільні заклади осіб відомість відвідування 287,00 0,00 287,00



кількість д ітей  від 0 до 6 років
К ількість придбаних основних засобів в д о ш кіль н и х  закладах

осіб

осіб

відомість відвідування
відомість відвідування

287,00

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

витрата на перебування 1 дитини в дош кільном у закладі грн. розрахунок 31 462,35 2 205,44 33 667,79
В итрати на придбання одного основного засобу в д о ш кіль н и х  
закладах

грн.
розрахунок

0,00 10 000,00 10 000,00

Я кості 0,00
кількість дн ів відвідування

од.
відомість відвідування(діто-дні 

відвідування/кількість дітей, що 
відвідую ть дош кільні заклади)

120,00 0,00 120,00

відсоток охоплення дітей  дош кільною  освітою розрахунок(діто-дш  
відвідування/кількість дітей, що 
відвідую ть дош кільні заклади)

100,00 0,00 100,00

Рівень забезпечення основними засобами розрахунок 0,00 100,00

О .І.Безпечний

(п ідпис) (ін іц іали/ін іц іал , прізвищ е)

100,00



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Розпорядж ення О лександрійського селищ ного голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08 вересня 2020 року №  / Т  '£ >

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 2020рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

2.

(код)

0110000 Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

'У
J .

(код)

0116030 0620

(найменування відповідального виконавця) г 

Організація благоустрою населених пунктів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 008 779,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 008 779,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1.Конституція України;
2.Бюджетний кодекс України;
3. Закон України від № 163-Х1У від 06.10.98 "Про місцеве самоврядування в Українії;
4.РІШЄННЯ Олександрійської 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 
Тилової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не заст
9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 
Ю.Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцеви 
П.Рішення Олександрівської селищної ради «Про селищний бюджет на 2020 рік» від 20.12.2019 № 1056, з урахуванням змін затверджених рішенням селищної ради від 31 січня 2020 рок
12. Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 №2000;
ІЗ.Закон України "Про благоустрій населених пунктів". _____________ __________________ ____________________________________ ______________________ ______________________



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

№ з/п Ціль державної політики

С твореная 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

Забезпечення облаш тування та  утримання окрем ої території (парку, скверу тощо)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Благоустрій  селища 840 811,00 0,00 840 811,00

2 У тримання в належному стані об 'єктів  вуличного освітлення 167 968,00 0,00 167 968,00

Усього 1 008 779,00 0,00 1 008 779,00

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 П рогама соціально-економічного і культурного розвитку Олександрійської селищ ної 
ради на 2020 рік

1 008 779,00 0,00 1 008779 ,00

Усього 1 008 779,00 0,00 1 008 779,00

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 площ а, щ о підлягає благоустрою тис.кв.м
генеральний план 360,00 0,00 360,00

обсяг видатків на благоустрій селищ а грн. кошторис 840 811,00 0,00 840 811,00
обсяг видатків на утримання в належному стані о б 'єк тів  вуличного 
освітлення

грн
кош торис 167 968,00 0,00 167 968,00

Продукту 0,00

площ а території , н а  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 кош торисна документація

8,00 0,00 8,00



кількість придбання обладнання і предметів довгострокового 
використання (придбання транспортних засо б ів  для забезпечення 

р о б іт  по збиранню  відходів непридатних для вторинного 
___________________________використання)__________________________

договір, накладна

0,00 1,00 1,00

Ефективності 0,00

середні витрати на утримання мережі вуличного освітлення грн. розрахунково- 20 996,00 0,00 20 996,00
середні витрати з благоустрою на 1 кв.м. території грн. розрахунково 2 335,59 0,00 2 335,59

Якості 0,00

а вага прибраної, доглянутої площ і до площ і, що підлягає 
усі Хл прибиранню

розрахунково
100,00 0,00 100,00

Селищі О.І. Безпечний

(п ідпис) (ін іц іали/ін іц іал , прізвищ е)



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 -
Розпорядж ення О лександрівського селищ ного голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08 вересня 2020 року №  /< ? -£ >

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020рік

0100000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування головного розпорядника)

0110000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця) ‘

0117461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 000 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1.Конституція України;
2.Бюджетний кодекс України;
3. Закон України від № 163-XIV від 06.10.98 "Про місцеве самоврядування в Українії;
4.Рішеиня Олександрівської селищної ради «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Олександрійської 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 застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. №  34 та від 03.06.2016 р. №  526);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13);
10.Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 ’’Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
11.Рішення Олександрівської селищної ради «Про селищний бюджет на 2020 рік» від 20.12.2019 № 1056, з урахуванням змін затверджених рішенням селищної ради від ЗІ січня 2020 року №1095, від 26 березня 2020 року №1136, від 29 травня 2020 j
12. Закон України «Про державний бюджет Украшн на 2020 рік» від 14.11.2019 №2000.

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

№ з/п Ціль д е р ж ав н о ї політики

1 Забезпечення економічного зростання території

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг



8. Завдання бюджетної програми

№  з /п Завдання

Забезпечення проведення поточного ремонту о б 'єк тів  транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 У тримання та  розвиток автомобільних дор іг та дорожньої інфраструктури за  рахунок 
кош тів м ісцевого бюджету

2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

У сього 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

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 П рогам а соціально-економічного і культурного розвитку О лександрівської селищної 
ради на 2020 рік

2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

У сього 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

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

площ а вулично-дорожньої м ережі, всього км. акт інвентаризації 70,47 0,34 70,81
Продукту 0,00

площ а вулично-дорожньої мережі, на якій  планується провести 
поточний ремонт

кв.м. протокол постійної депутатської 
комісії

6 667,00 0,00 6 667,00

Ефективності 0,00
середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої 

мережі
грн.

розрахункові данні
150,00 0,00 150,00

Середня вартість 1 км капітального ремонту вулично-дорожньої 
мережі

грн.
розрахункові данні 0,00 0,00

— "V— Якості 0,00

j f b
----------------------

ча * їф н ^ ї? с в щ Ш ^ о н т о в а н о ї за  рахунок поточного ремонту площі 
» у \® ^ М ^ й я о ,- |Е и ^ к н ь о ї мережі порівняно з попереднім роком

відс.
розрахункові данні 

-------------------------------------------------------
64,50 100,00 164,50

Селищнийй’ш ёв О.І.Безпечний

(п ідпис) (ініц іали/ін іц іал, прізвищ е)

м.п. "Ч і"W,,
'«ИЙ «ОД 1 .



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 О лександрівеького селищ ного голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08 вересня 2020 року №  /& - £ >

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

2.

(код)

0110000 Олександрійська 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 565 689,00 гривень, у тому числі загального фонду 565 689,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1.Конституція України;
2.Бю джетний кодекс України;
3. Закон У країни від №  163-ХІУ від 06.10.98 "П ро місцеве самоврядування в Українй;
4.Ріш ення О лександрівської селищ ної ради «П ро П рограму соціально-економ ічного і культурного розвитку О лександрійської селищ ної ради на 2020 рік» від 20.12.2019 №  1048.;
5.Н аказ М іністерства фінансів У країни від 02.08.2010 р. № 805 «П ро затвердження О сновних підходів до впровадження програмно-цільового м етоду складання та виконання м ісцевих бюджетів» (із зм інам и вщ 02.12.2014 р. 
№ 1 1 9 4 );
6.Н аказ М іністерства фінансів У країни від 26.08.2014 р. №  836 «П ро деякі питання запровадж ення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із зм інами від 30.09.2016 р. №  860 (на зам іну  
наказу М Ф У  від 09.07.2010 р. №  679;
7. Н аказ М іністерства фінансів У країни від 14.02.2011 р. № 96 «П ро затвердж ення Т и п ової відом чої класиф ікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із зм інами від 23.11.2011 р. Хе 1488 та від 14.12.2011 р. Хе 
1627);
8.Н аказ М іністерства фінансів У країни від 02.12.2014 року Хе 1195 «П ро затвердж ення С труктури кодування програм ної класиф ікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Т ипової п рограм ної класифікації 
видатків та кредитування м ісцевих бюджетів /  Т им часової класиф ікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, як і не застосовую ть програмно-цільового методу» (із зм інам и від 04.02.2016 р. №
9. Н аказ М іністерства ф інансів У країни в ід  17.05.2011 р. Хе 608 «П ро затвердж ення М етодичних рекомендацій щ одо здійснення оцінки еф ективності бюджетних програм» (зі зм інам и від 12.01.2012 р. Хе 13);
10.Н аказ М іністерства ф інансів У країни від 01.10.2010 року Хе1147 "П ро затвердж ення Типового переліку бюджетних програм та  результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управ.
11.Ріш ення О лександрівської селищ ної ради «П ро селищ ний бюджет на 2020 рік» від 20.12.2019 Хе 1056;
12. Закон У країни «П ро держ авний бюджет У країни на 2020 рік» від 14.11.2019 Хе2000.

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

Х2 3/П Ц іл ь  д ер ж ав н о ї п о л іти к и

1 Створення належних санітарних умов проживання населення селищ а 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

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та  експлуатації ж итлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 'УЛ 4 5
1 Забезпечення утримання комунального підприємства "Оберіг-Аква" 565 689,00 0,00 565 689,00

Усього 565 689,00 0,00 565 689,00

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 П рогама соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної 

ради на 2020 рік
565 689,00 0,00 565 689,00

Усього 565 689,00 0,00 565 689,00

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 ж итлового 
фонду щ о потребують підтримки

од. статут 1,00 0,00 1,00

Продукту 0,00
кількість комунальних підприємтсв по утрим анню  та  експлуатації 
житлового фонду, яким планується надання ф інансової підтримки од. статут 1,00 0,00 1,00

Ефективності 0,00
середня сума підтримки одного підприємства грн. розрахунок 565 689,00 0,00 565 689,00

Якості 0,00
5Яа£ШСОТОК кількості комунатьних підприємств, яким планується 
р 1 аЙАдІцК^рІДТрИМКИ, до кількості підприємств, які її потребують відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

О.І.Безпечний

(ін іц іали/ін іц іал, прізвищ е)

мп


