
УКРАЇНА
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
27300 смт Олександрівна Олександрівського району Кіровоградської області 

вулиця Незалежності України,42а телефони (05242) 3-22-39, 3-22-40, факс 3-24-13
____________ Е-таіі; AlexRada42@ukr.net сайт: http://oleks-selrada.pp.ua____________
вих. № 98
від _13.10.2020 року

Олександрівська селищна рада направляє Розпорядження від 13 жовтня 
2020 року № 22-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 09 
жовтня 2020 року №  1361 «Про внесення змін до рішення Олександрівської 
селищної ради від 20 грудня 2019 року № 1056 «Про селищний бюджет на 
2020 рік».

Додаток: на 8 арк, в 1 прим..

Селищний голова
Головний бухгалтер,головний спеціаліст

У'О.І.Безпечний 
С І.В.Семенченко

mailto:AlexRada42@ukr.net
http://oleks-selrada.pp.ua


ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ' 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

13 жовтня 2020 року № 22-о

Про затвердження паспортів 
бюджетних програй ра 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, від 01 жовтня 2020 року, від 09 жовтня 2020 року №1361 :

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» %а затвердити їх в новій редакції по:
1.1. КТПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
1.2 КТПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова



*

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Р о зп о р яд ж ен н я  О л ек сан д р ів ськ о го  селищ ного голов и

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12 ж о в тн я  2020 р о к у  №  22-о

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 318 548,00 гривень, у тому числі загального фонду 318 548,00 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 України;
4.РІШЄННЯ 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 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 
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.

-/ч /,«м . а т „ т г . стглтілг л т т п а и л п я ц а  п р я т т ія я т т ія  б ю т т ж е Т Н О Ї  П О О ГО йМ И



№  з/п Ц іл ь  д е р ж ав н о ї п о л іти к и

1 Забезпечення проведення на территорії селищ ної ради заходів у  сфері держ авного управління

7. Мета бюджетної програми
Централізоване зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.Забезпечення належної організації відзначення свят державного, регіонального, 
місцевого значення, пам"ятних дат, історичних додій селища.Відзначення громадян, життя і діяльність яких пов"язано із селищем. ________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п З ав д ан н я

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
__________________________  гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення належ ного утримання архівних справ Олександрівського селищного 
трудового архіву.

168 548,00 0,00 168 548,00

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

150 000,00 0,00 150 000,00

У сього 318 548,00 0,00 318 548,00

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

318 548,00 0,00 318 548,00

У сього 318 548,00 0,00 318 548,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

З а в д а н н я  1 Заб езп еч ен н я  н алеж ного  у т р и м ан н я  ар х івн и х  с п р ав
З а т р а т

Середньорічна 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

П род укту
кількість підготовлених довідок за  запитами/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

Е ф ек ти вн о сті
витрати на утримання однієї ш татної одиниці(трудовий архів) грн. кошторис 74 910,22 0,00 74 910,22

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

од.
розрахунок

290,00 0,00 290,00



Якості
відсоток забезпечення виконання наданих законодавством  

повнонажен ьітрудовин апхіві
в ід с .

розрахунок 100,00 0,00 100,00

Завдання 2
Забезпечення проведення заходів з відзначення державних, 

регіональних та  професійних свят, історичних та  нам "ятннх дат.

Затрат 0 ,0 0

О бсяг видатків на проведення масових заходів грн. кошторис 150 000,00 0,00 150 000,00

П родукту 0 ,0 0

кількість заходів з нагоди відзначення держ авного, регіонального, 
місцевого значення, пам ”ятних дат, історичних подій селиш а

од.
розпорядження 30,00 0,00 30,00

Ефективності 0 ,0 0

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

Якості 0 ,0 0

Д инам іка кількості проведених урочисто-святкових заходів 
ПОРІВНЯНО 3 МИНУЛИМ: роком

відс.
розрахунок 100,00 0,00 100,00

Селищний голова
(підпис)

О.І.Безпечний

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Р о зп о р яд ж ен н я  О л ек сан д р ів с ьк о го  сели щ н ого  голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

від 13 ж о в тн я  2020 р о к у  №  22-0

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020рік

2.

(код)

0110000 Олександрівська 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 1 228 779,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 228 779,00 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-ХІУ від 06.10.98 "Про місцеве самоврядування в України;
4.Рішення Олександрійської 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
11.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 Ц іл ь  д е р 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 
Підвищення рівня благоустрою селища

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п З а в д а н н я

1 Забезпечення облаш тування та  утримання окремої території (парку, скверу тощ о)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гр и вен ь

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

1 2 3 4 5
1 Б лагоустрій  селищ а 1 060 811,00 0,00 1 060 811,00
2 У тримання в належному стані об 'єктів  вуличного освітлення 167 968,00 0,00 167 968,00

У сього 1 228 779,00 0,00 1 228 779,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гр и вен ь

№ 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 селищ ної 

вади на 2020 рік
1 228 779,00 0,00 1 228 779,00

У сього 1 228 779,00 0,00 1 228 779,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
З а т р а т 0,00

Загальна площ а, що підлягає благоустрою
тис.кв.м генеральний план

360,00 0,00 360,00

обсяг видатків на благоустрій селищ а грн. кош торис 1 060 811,00 0,00 1 060 811,00

обсяг видатків на утримання в належ ному стані об"єктів вуличного 
освітлення

грн кошторис
167 968,00 0,00 167 968,00

П р о д у к ту 0,00
площ а 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 кош торисна документація

8,00 0,00 8,00



кількість придбання обладнання і предметів довгострокового 
використання (придбання транспортних за со б ів  д ля  забезпечення 

р о б іт  по збиранню  відходів непридатних для  вторинного 
викооистання)

од.

договір, накладна

0,00 1,00 1,00

Ефективності 0,00
середні витрати н а  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 2 946,70 0,00 2 946,70

Я кості 0,00
питом а вага прибраної, доглянутої площі до  площ і, що підлягає 

прибиранню відс.
розрахунково

100,00 0,00 100,00

Селищний голова 

13.10.2020

О.І.Безпечний

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


