
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Кушугумська селищна рада                                                                                           
Розпорядження селищного голови № 12 від 04.01.2019 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1,634,448.00 гривень, у тому числі загального фонду - 1,634,448.00

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні 
ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, районних рад у містах

наказ
Кушугумська селищна рада                                                                     
Розпорядження селищного голови № 12 від 04.01.2019 року
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 0100000 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні 
ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, районних рад у містах

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000

гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

 1. Конституція України
 2. Бюджетний кодекс України

 3. Закон України "про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР
4. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", слищна програма соціально-економічного розвитку селища на 2019 рік, затверджена рішенням сесії Кушугумської селищної 

 ради № 1 від 22.12.2018 року
5. Рішення сесії Кушугумської селищної ради № 2 від 22.12.2018 року «Про селищний бюджет на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою селища



1 2

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку Усього

1 Оплата вуличного освітлення 388,354.00 0.00 0.00 388,354.00

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

2 Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури
3 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
4

1 2 3 4 5 6

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

2 Послуги з використання опори для сумісного підвісу електричних мереж 336,094.00 0.00 0.00

Спеціальний фонд

Усього 0.00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд

Затрат
798.00

0.00

0 оплата електроенергії зовнішнього освітлення тис.грн. кошторис 388.35 0.00 388.35

12.20

Продукту

336,094.00

од. звітність
0.00

3 Транспортні послуги 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

798.000 кількість дерев, що доглядаються

Усього

1 2 3 4

4 Поточний ремонт тротуарів 660,000.00 0.00 0.00 660,000.00
5 Придбання електротоварів для вуличного освітлення 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
6 Придбання щебню, шлаку 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

УСЬОГО 1,634,448.00 0.00 0.00 1,634,448.00

площа території парку га. звітність 2.20 0.00

0.00

2.200

0 площа, що підлягає прибиранню, догляду га. звітність 564.30 0.00 564.30

5 6 7

0
счастка видатків на придбання предметів, обладнання із загальної 

суми видатків на забезпечення та здійснення комплексних заходів з 
благоустрою

відс. розрахунок 12.20 0.00

од. 2,500.00 0.00 2,500.000 кількість світло - точок зовнішнього освітлення



Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Загребельна Г.О.
(підпис) (ініціали і прізвище)

Селищний голова Загребельна Г.О.

(підпис) (ініціали і прізвище)

Ефективності 0.00

Якості 0.00

0

100.000 забезпечення оплати електроенергії зовнішнього освітлення відс. розрахунок 100.00

середня вартість утримання иоднієї світло - точки зовнішнього 
освітлення

тис.грн. розрахунок 0.20 0.00

0.00

0.20


