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УКРАЇНА

К О Л О Д Р У Б ІВ С Ь К А С ІЛ Ь С Ь К А Р А Д А
М И К О Л А ЇВ С Ь К О Г О Р А Й О Н У
Л Ь В ІВ С Ь К О Ї О Б Л А С Т І

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
С ІЛ Ь С Ь К О Г О Г О Л О В И

С. К О Л О Д РУ БИ

від 22 січня 2020 року № З
Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпоряджень
Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р «Про схвалення Концепції
застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» та від
23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих
бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів» та рішення 34 позачергової сесії сільської ради
7 демократичного скликання від 13.12.2019 року № 679 «Про сільський бюджет
Колодрубівської сільської ради на 2020 рік» :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020
рік, що додаються, а саме:
1.1.
КПКВКМБ 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. КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»;
1.3.
КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення»;
1.4.
КПКВКМБ 0115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд»;
1.5. КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
1.6.
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету».
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова

Я.О.Коваліско

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 сільського голови №3 від 22.01.2020 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
___________ №

_________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
_________ 0100000

Колодрубівська сільська рада___________________________________________ ____________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________ опоооо_________

Колодрубівська сільська рада__________________________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад_________________________________

0150

0111

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

спеціального фонду-

0,00

847 000,00

34659503
(код за ЄДРПОУ)

0110150

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

34659503
(код за ЄДРПОУ)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

847 000,00

13309517000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21,05,1997 № 280/97 -ВР зі змінами та доповненнями.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних-показників їх виконання для місцевих
бюджетів у галузі "Державне управління"".
Рішення сесії сільської ради від 13.12.2019 року №679 "Про сільський бюджет Колодрубівської сільської ради на 2020 рік"____________________________________________
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ц іль держ авн ої політики
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку території, надання якісних адміністративних послуг населенню

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
і

Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень
Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п
1

Загальний фонд

2
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Підтримка матеріально-технічного забезпечення та розвиток функціональності
інформаційно-обчислювальної системи (заходи з інформатизації)

1
2

УСЬОГО

10.

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

836 600,00

0,00

836 600,00

10 400,00

0,00

10 400,00

847 000,00

0,00

847 000,00

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
0,00

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1
1

2

3

4

5

6

Затрат
кількість штатних одиниць
П родукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

3,50

3,50

100,00

0,00

100,00

155,00

0,00

155,00

штатний розпис на01,01.2020

0,00
од.

кількість прийнятих нормативно-правових актів
од.

3

журнал реєстрації вхідної
коресподенції
рішення сесії та виконавчого
комітету сільської ради,
розпорядження сільського голови

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

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного
працівника

0,00
од.

од.

витрати на утримання однієї штатної одиниці
гри.

розрахунок (шляхом ділення
кількості наданиих відповідей на
листи, звернення, заяв, скарг на
кількість штатних одиниць)
розрахунок (шляхом ділення
кількості прийнятих нормативноправових актів на кількість
штатних одиниць)
розрахунок (шляхом ділення обсягу
видатків на рік на кількість
штатних працівників)

Сільський голова

28,60

0,00

28,60

44,30

0,00

44,30

242 000,00

0,00

242 000,00

Я.Коваліско
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Колодрубівська сільська рада
(Назва місцевого фінансового органу),

Сільський голова

Я.Коваліско
(підпис)

22 . 01.2020
(Дата погодження)

М.П.

/

7

0,00
О
О
О

2

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 сільського голови №3 від 22.01.2020 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
___________ № _______________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1 . ____________ 0100000_____________

Колодрубівська сільська рада___________________________________________________________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2 . ____________ 0110000_____________Колодрубівська сільська рада
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3 . ___________ 0113210_____________
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

спеціального фонду-

34659503
(найменування відповідального виконавця)

________________3210________________

___________ 1050___________

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
0,00

34659503
(код за ЄДРПОУ)

4 000,00

'

(код за ЄДРПОУ)

Організація та проведення громадських робіт________**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

4 000,00

______ 13309517000_____
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України.;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21,05,1997 № 280/97 -ВР зі змінами та доповненнями.;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Мінсоцполітики від 19.04.2017 року №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників 'fx виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальний захист та соціальне забезпечення"";
Рішення сесії сільської ради №431 від 14.12.2019 року "Про затвердження програми "Благоустрій населених пунктів с.Колодруби та с.Повергів з організації та проведення громадських
робіт для безробітних та суспільно-корисних робіт боржників по аліментах";
Рішення сільської ради відІЗ.12.2019 року №679 "Про сільський бюджет Колодрубівської сільської ради на 2020 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ц іль держ авн ої політики
Забезпечення організації та проведення громадських робіт

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п
1

9.

Завдання
забезпечення організації та проведення робіт

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Спеціальний фонд

Усього

3

забезпечення організації та проведення робіт

4 000,00

4
0,00

4 000,00

УСЬОГО

4 000,00

0,00

4 000,00

2

1

10.

Загальний фонд

5

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

1
1

11.

3

4

5

Благоустрій населених пунктів с.Колодруби та с.Повергів з організації та проведення
громадських робіт для безробітних та суспільно-корисних робіт боржників по
аліментах"

4 000,00

0,00

4 000,00

Усього

4 000,00

0,00

4 000,00

Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1
і

2

3

4

5

6

Затрат
обсяг видатків

2
3

гри.

розрахунок до кошторису

4 000,00

0,00

осіб

довідка з центру зайнятості

6,00

0,00

Ефективності
розрахунок шляхом ділення обсягу
видатків на кількість працівників)

4

Сільський голова

666,67

0,00

Я.Ковапіско

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Колодрубівська сільська рада________
(Назва місцевого фінансового органу)
гг
(підпис)

22. 01.2020_______________
(Дата погодже ння)

м.п.

6,00
0,00

гри.

І

4 000,00
0,00

середня витрата на одного працівника

Сільський голова

7
0,00

Продукту
кількість працівників, осіб

Усього

Я.Коваліско
(ініціали/ініціал, прізвище)

666,67

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 сільського голови №3 від 22.01.2020 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
______

№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1.

__________0100000__________

Колодрубівська сільська рада_____________________________________________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

__________0110000__________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Колодрубівська сільська рада_______________________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

3242

1090

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

0,00

20 000,00

(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення________________________________________

0113242

спеціального фонду-

34659503

(найменування відповідального виконавця)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

34659503
(код за ЄДРПОУ)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

20 000,00

13309517000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21,05,1997 №280/97 -ВР зі змінами та доповненнями.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Наказ Мінсоцполітики від 19.04.2019року №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальний захист та соціальне забезпечення"".
Рішення сільської ради від 14.12.2018р. №431 "Про затвердження програми "Соціального захисту населення по Колодроубівській сільські раді".
Рішення сільської ради від13.12.2019 року №679 "Про сільський бюджет Колодрубівської сільської ради на 2020 рік"___________________________________________
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ц іль держ авн ої політики
Покращення соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення

7. Мета бюджетної програми
Покращення соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п
1

9.

Завдання
Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

Напрями використання бюджетних коштів
гривень
%

№ з/п
1
1

10.

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

2
Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
У С ЬО Г О

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

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

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

1
1

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

"Соціальний захист населення по Колодрубівській сільські раді"

20 000,00

4
0,00

20 000,00

Усього

20 000,00

0,00

20 000,00

2

5

\

11.

Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1
1

Продукту

2
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги

2

О диниця

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

6

7
0,00

осіб

довідка з сільської ради

5,00

0,00

5,00

грн.

розрахунок до кошторису

4 000,00

0,00

4 000,00

виміру

Ефективності
середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги

3

0,00

Якості
динаміка: кількість осіб, яким протягом року надано одноразову
фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

0,00
розрахунковий показник

відс.

<й2-

Сільський голова

83,00

Я.Ковадіско

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Колодрубівскка сільська, рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Сільський голова
22 . 01.2020_______________

(Дата погодження)

м.п.

(ініціапи/ініціал, прізвище)

\ \

'
Я.Коваліско
(підпис)

_______________

0,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

83,00

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 сільського голови №3 від 22.01.2020 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
________________________ № ______________

_____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1 .____________ 0100000____________

Колодрубівська сільська рада_____________________________________________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0110000

2.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Колодрубівська сільська рада

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

34659503
(найменування відповідального виконавця)

5041

0810

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

спеціального фонду-

35 000,00

35 000,00

(код за ЄДРПОУ)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

0115041

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

34659503
(код за ЄДРПОУ)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

13309517000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21,05,1997 №280/97 -ВР зі змінами та доповненнями.;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. №4343 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для
місцевих бюджетів у галузі " Фізична культура та спорт";
Рішення сільської ради від 13.12.2019 року №679 "Про сільський бюджет Колодрубівської сільської ради на 2020 рік";
Рішення сільської ради від 13.12.2019р. №803 "Про затвердження програми розвитку спорту на території сільської ради".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ц іль держ авн ої політики
Створення необхідних умов для здорового фізичного розвитку дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для фізичного розвитку, дозвілля дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п
1

Завдання
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3
0,00

• 4
35 000,00

5
35 000,00

0,00

35 000,00

35 000,00

2
забезпечення необхідних умов для фізичного розвитку дітей та молоді
УСЬОГО

1
1

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п
1

1

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2
Розвиток спорту на території сільської ради

3
0,00

4
35 000,00

5
35 000,00

Усього

0,00

35 000,00

35 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1
1

Затрат

2
сума фінансування на утримання спортивних споруд

2

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

4

5

6

3

грн.

кошторис

0,00

35 000,00

шт:

кошторис

0,00

1,00

грн.

розрахунок

0,00

35 000,00

Я.Коваліско
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Колодрубівська сільська рада
(Назва місцевого фінансового органу)
Сільський голова

Я.Коваліско
(підпис)

(Дата погодження)

м.п.

//
У

1,00
0,00

Сільський голова

22. 01,2020

35 000,00
0,00

Ефективності

середні витрати на утримання однієї спортивної споруди

7
0,00

Продукту

кількість утримуваних спортитвних споруд

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

35 000,00

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 сільського голови №3 від 22.01.2020 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_______ № _____
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

_________ 0100000_________

Колодрубівська сільська рада_____________________________________________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

_________ 0110000_________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Колодрубівська сільська рада_______________________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

_____________ 6030_____________

_________0620__________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

34659503

(найменування відповідального виконавця)

_________ 0116030_________

0,00

24 000,00

34659503
(код за ЄДРПОУ)

(код за ЄДРПОУ)

Організація благоустрою населених пунктів_____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

24 000,00

13309517000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 ""Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за
видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
Рішення сільської ради від 13.12.2019 р. № 679 "Про сільський бюджет Колодрубівської сільської ради на 2020 рік"
Рішення сільської ради від 14.12.2018 р. № 431 "Про затвердження програми по благоустрою населених пунктів с.Колодруби та с.Повергів на 2019-2021 роки"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ц іль держ авн ої політики
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів сільської ради

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів сільської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п
1

Завдання
Забезпечення функцірнування мереж вуличного освітлення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2

1

Спеціальний фонд

3

УСЬОГО

5
24 000,00
24 000,00

■ 4

24 000,00
24 000,00

Забезпечення видатків на оплату за вуличне освітлення

Усього

0,00
0,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п
1
1

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

2
Благоустрій населених пунктів с.Колодруби та с.Повергів

Усього
11.

Спеціальний фонд

Усього

3

4

24 000,00
24 000,00

0,00
0,00

5
24 000,00
24 000,00

Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1
1

2

3

4

5

6

Затрат
протяжність мережі зовнішнього вуличного освітлення населених
пунктів сільської ради

2

3

паспорт сільської ради

км.

9,20

0,00

паспорт сільської ради

км.

гри.

розрахунок

Сільський голова

9,20
2 608,70

0,00

9,20

0,00

0,00
2 608,70

Я.Коваліско
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Колодрубівська сільська рада________
(Назва місцевого фінансового органу)

Сільський голова

Я.Коваліско
(підпис)

22 . 01.2020 _______________
(Дата погодження)

м.п.

9,20
0,00

Ефективності
середні витрати на освітлення населених пунктів 1 км

7

0,00

Продукту
протяжність мережі зовнішнього вуличного освітлення населених
пунктів сільської ради

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 сільського голови №3 від 22.01.2020 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
______________________ №______________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
0100000

І.

Колодрубівська сільська рада

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

0110000

34659503

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Колодрубівська сільська рада

34659503

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

\

3.

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

0117461

7461

0456

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету')

(код Типової програмної класифікації видаткі в та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

45 000,00

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

45 000,00

13309517000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21,05,1997 №280/97 -ВР зі змінами та доповненнями.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 1147 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за
видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів".
Рішення сільської ради від 14.12.2018р. №431 "Про затвердження програми по ремонту доріг по с Колодрубівській сільській раді на 2019-2021 роки".
Рішення сільської ради відІЗ.12.2019 року №679 "Про сільський бюджет Колодрубівської сільської ради на 2020 рік"________________________________________________________
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль д ерж авн ої політики
Покращення стану інфраструктури доріг сільської ради

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п

Завдання

1

забезпечення проведення капітального ремонту обектів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів
щ_____

№ з/п

___________________________________________________________________________гривень

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

2
забезпечення проведення капітального ремонту обєктів транспортної інфраструктури

1

1
2

забезпечення проведення поточного ремонту обєктів транспортної інфраструктури
УСЬОГО

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п
1.
1

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2
Ремонт доріг по Колодрубівській сільській раді

3
35 000,00

4

5

0,00

35 000,00

Усього

35 000,00

0,00

35 000,00

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1
1

Продукту

2
площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт

2

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7
0,00

350,00

0,00

350,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

кв.м.

проектно-кошторисна документація

грн.

розрахунок

відс.

розрахунок

Ефективності

середня вартість 1 кв.м.поточного ремонту
3

0,00

Якості

динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі
вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

0,00

Я.Коваліско

Сільський голова
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Колодрубівська сільська рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Г,,ЇД І

Сільський голова

\ь П ї

Я.Коваліско
(підпис)

_______________

22
22.01.2020
. 01.2020_______________

(Дата погодження)

м.п. \

(ініціали/ініціал, прізвище)

