
1.  ( 0200000 ) 04410723

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.  ( 0210000 ) 04410723

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.  ( 0216030 ) 6030   0620 23525000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

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

Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради

(найменування головного розпорядника

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1684515 гривень , у тому числі загального фонду – 1671216 гривень та спеціального фонду – 13299 

гривень .

коштів місцевого бюджету )

24.06.2020 р. № 26-р/02-05

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 Конституція України,  Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України,  Закон України « Про Державний  бюджет України  на 2020 рік»,Рішення сесії 

Михайлівської сільської ради від 20.12.2019 року №26-1/VII "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, Закон України « Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. 

№ 2289-VI, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання  та виконання місцевих бюджетів",постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.06 р. 

Інші нормативно- правові акти:

Укази і розпорядження президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади

Накази Державної казначейської служби України.

Розпорядження сільського голови 

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

Ціль державної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених пунктів

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

місцевого бюджету)



№

з/п

1

2

3

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 13 299 1 684 515

13 299 1 684 515

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

грн. 0,00 321252,00

2

грн. 0,00 10,00

грн. 0,00 899951,00

грн. 0,00 450013,00

3

грн. 0,00 321,20

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою території громади

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення благоустрою території населених пунктів громади

Поточний ремонт доріг населених пунктів громади

Утримання в належному стані освітлення вулиць населених пунктів ОТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення благоустрою території населених пунктів громади 1 671 216

Усього 1 671 216

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

Витрати на оплату праці  працівників, що займаються благоустроєм 

території громади

План заходів по програмі 

благоустрою
321252,00

продукту

Обсяг витрат на вуличне освітлення Кошторис 450013,00

Кількість працівників, що займаються благоустроєм території ОТГ Програма 10,00

Обсяг видатків на придбання матеріалів та розрахунків за надані 

послуги
Кошторис 899951,00

ефективності

Середні витрати на одного працівника Розрахунок 321,20



(підпис)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

24.06.2020 р.

М.П.

Перший заступник сільського голови
В. Швець

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу

О.Торгало


