
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Воскресенська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 розпорядження  №5 від  24.01.2019
Воскресенська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

 ПАСПОРТ
бюджетної програми селищного бюджету на 2019  рік

1 0100000 Воскресенська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2 0110000 Воскресенська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0116030 6030 Організація благоустрою населених пунктів

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1008409.00 гривень,у тому числі загального фонду- 1008409.00 гривень та спеціального фонду- 0.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою сіл та селищ

7. Завдання бюджетної програми: 
№ з/п Завдання

1 2

1 Поліпшення благоустрою населених пунктів на підвідомчій території

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн.)

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

1 2 3 4 5 6
1 Поліпшення благоустрою населених пунктів на підвідомчій території 1,008,409.00 0.00 0.00 1,008,409.00

УСЬОГО 1,008,409.00 0.00 0.00 1,008,409.00

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
Усього 0.00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

(КФКВК)1

Конституція України; Закон  України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний Кодекс України; Закон України від 23.11.2018 №2629-УІІІ "Про державний бюджет України на 2019 рік"; 
Закон України "Про благоустрій населенних пунктів" №2207-ІV від 06.09.2005; Наказ Держкомбуд №154 від 23.09.2003 "Про затвердження Порядку проведення та утримання обектів міського 
благоустрою"; Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення ХХІХ сесії селищної ради восьмого скликання від 
22 грудня 2018 №37 "Про селищний бюджет Воскресенської селищної ради на 2019 рік".

у тому числі бюджет 
розвитку

Одиниця 
виміру



Затрат

1 Одиниця звітність 4.00 0.00 4.00

2 Оплата за електроенергію по вуличному освітленню кВт кошторис 224,220.00 0.00 224,220.00

Продукту 1,008,409.00 1,008,409.00
1 Обсяг видатків  по благоустрію грн. кошторис 183,279.00 0.00 183,279.00

2 Обсяг видатків по вуличному освітленню (оплата за електроенергію) грн. кошторис 825,130.00 0.00 825,130.00

Ефективності

1 грн./кілк
розрахунок (183279/4)

45,819.00 0.00 45,819.00

2 Витрати ресурсів на одиницю продукту (вуличне освітлення) грн./кВт розрахунок (825130/224220) 3.68 0.00 3.68

Показники якості

1 %
звіт

100 0 100

Воскресенський селищний голова О.ШАПОВАЛОВ

(підпис) (ініціали і прізвище)

Начальник відділу фінансів
(підпис) (ініціали і прізвище)

Кількість населених пунктів,які потребують  підвищення рівня 
благоустрою (послуги по благоустрію).

Вартість на підвищення рівня благоустрою в одному населеному 
пункті

Відсоток кількості населених пунктів, які потребують підвищення 
рівня благоустрою 

Ю.БЕЛЕВ'ЯТ
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