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

ЗАТВЕРДЖЕНО
^озпорядЗк^ння селищного голови №15 від 01.03.2019 року

Зинйцька селищнаірадф

(наййенуї&кня головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Ч\9“ У  /

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Бабинецька селищна рада

2.

(код)

0110000 Бабинецька селищна рада

(найменування головного розпорядника)

3

(код)

0116030 0620

(найменування відповідального виконавця) 

Організація благоустрою населених пунктів

(код) (КФКВК) (найменування бю джетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 35 000,00

250 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 250 000,00 гривень та

гривень.

5 . 1 Іідстами для виконання бю джетної програми
Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ МФУ від 
02.08.2010 № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ МФУ від 28.04.2017р "472 
"Про внесення змін до Наказу МФУ від 26.08.2014р №836", Наказ МФУ від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 29.12.2017р №1181 "Про внесення змін до наказу МФУ від 20.09.2017 №793".Наказ МФУ від 31.07.2018р №729 "Про внесення змін до структури 
кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні»,,Закон України «Про 
Державний бюджет України на 2019 рік», Рішення сесії від 13.12.2017 року №11-29-7 ""Про бюджет Бабинецької селищної ради на 2019 рік"","Регламент Бабинецької селищної ради, 
Положення про інспектора з благоустрою Бабинецької селищної ради від 07.09.2017, Правила благоустрою території Бабинецької селищної ради Бородянського району, Київської 
області від 16.05.2016р №6.

6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми

№  з/п Ц іл ь  д е р ж ав н о ї п ол іти ки

1 Розроблення й реалізація держ авної політики у сфері благоустрою  селищ а Бабинці та села Буда Бабинецька
2 Забебпечення сталого функціонування обєктів благоустрою  та територій населених пунктів для забезпечення ефективної ж иттєдіяльності населення

7. Мета бю джетної програми



\
Підвищення рівня благоустрою селища, забезпечення утримання в належному санітарному стані території селища,ліквідація стихійних сміттєзвалищ, скошування трави на узбіччі 
доріг, поточний ремонт доріг, мереж зовнішнього освітлення, технічне обслуговування мережі зовнішнього освітлення, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для  
життєдіяльності довкілля _____________________________

8. Завдання бю джетної програми

№  з/п З авд ан н я

І Забезпечення утримання в належному технічному стані об 'єктів  дорожнього господарства
2 Проведення поточного ремонту об 'єктів  транспортної інфраструктури
3 Забезпечення облаш тування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
4 Збереження т а  утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
5 Забезпечення благоустрою  кладовищ
6 Забаепечення фінансування заходів із благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 1. Предмети матеріали.обладнання та  інвентар 30 000,00 0,00 30 000,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 150 000,00 20 000,00 170 000,00
3 О плата електроенергії 70 000,00 15 000,00 85 000,00

Усього 250 000,00 35 000,00 285 000,00

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

№  з/п Найменування м ісцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бю джетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

О бсяг видатків на придбання предметів,матеріалів, інвентарю грн. Накладні 30 000,00 0,00 30 000,00
О бсяг видатків за спожиту електроенергію грн. Внутрішній розрахунок 70 000,00 0,00 70 000,00

Обсяг фінансування на вивезення побутових відходів тис.куб.м Внутрішній розрахунок 120,00 20,00 140,00
О бсяг ф інансування на обслуговування мереж вуличного освітлення грн. Внутрішній розрахунок 10 000,00 0,00 10 000,00

О бсяг фінансування на інші заходи по благоустрою грн. Внутрішній розрахунок 20 000,00 0,00 20 000,00
Продукту 0,00

Кількість придбання предметів, матеріалів та інвентарю од. Бюджетний запит 150,00 0,00 150,00
О бсяг вивезення побутових відходів тис. куб. м/рік Технічне завдання 0,80 0,13 0,93

Кількість наданих послуг в процесі обслуговування мереж вуличного 
освітлення

од. Технічне завдання 5,00 0,00 5,00

Кількість наданих інших послуг по благоустрою од. Бюджетний запит 10,00 0,00 10,00
Кількість кВт, спожитих для вуличного освітлення тис. кВт./рік Бюджетний запит 27.30 0,00 27,30

Ефективності 0,00



и 
н

\

Середня вартість одиниці предметів, матеріалів, інвентарю грн. Розрахунок 200,00 0,00 200,00
Середня вартість вивезення одного м3 відходів грн. Розрахунок 150,00 150,00 300,00

Середня вартість одного виїзду техніки по очищ енню  від снігу грн. Розрахунок 5 500,00 0,00 5 500,00
Середня вартість одн ієї послуги з обслуговування мереж вуличного 

освітлення
фН. Розрахунок

2 000,00 0,00 2 000,00

Середня вартість однієї інш ої послуги по благоустрою грн. Розрахунок 2 000,00 0,00 2 000,00
Середня вартість 1 кВт/год грн. Розрахунок 2,56 0,00 2,56

Я кості 0,00
Д инаміка кількості видатків на здійснення заходів з благоустрою у 

порівнянні з минулим періодом
відс. Розрахунок

100,00 100,00 200,00


