
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Воскресенська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження від 03.04.2019року № 25

ПАСПОРТ
бюджетної програми селищного бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Воскресенська селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Воскресенська селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0116013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та
спеціального фонду- гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення  відновлення роботи свердловини, проведення ремонтів існуючих систем водопровідних мереж, вдосконалення технологій, контролю якості питної води.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 0,00

Усього 0,00

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

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

299 770,00
299 770,00

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"; 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";  рішення ХХХІІ сесії 8 скликання №17 від 27.03.2019р. "Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік".

Покращення забезпечення населення питною водою нормативної якостї,реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережї, підвищення ефективності та надійностї її 
функціонування, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Покращення забезпечення населення питною водою нормативної 
якостї,реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережї, підвищення 
ефективності та надійностї її функціонування, охорона та раціональне використання 
джерел питного водопостачання.

299 770,00 299 770,00

299 770,00 299 770,00



гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат

1 Одиниця звітність 4,00 0,00 4,00

2 кільк кошторис 0,00 1,00 1,00

0 Продукту 0,00

1 грн. кошторис 0,00

0 Ефективності

1 грн./кільк
розрахунок (299770/1)

0,00

Показники якості

1 % звіт

0,00 100,00 100,00

Селищний голова О.ШАПОВАЛОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Воскресенська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

03.04.2019

(Дата погодження)

М.П.

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

 "Капітальний ремонт  водонапірної башти "Рожновського" в 
смт.Воскресенське, по вул. Пушкіна Вітовського району Миколаївської 
області".

299 770,00 299 770,00
 "Капітальний ремонт  водонапірної башти "Рожновського" в 
смт.Воскресенське, по вул. Пушкіна Вітовського району Миколаївської 
області".

299 770,00 299 770,00

 "Капітальний ремонт  водонапірної башти "Рожновського" в 
смт.Воскресенське, по вул. Пушкіна Вітовського району Миколаївської 
області".

299 770,00 299 770,00

Відсоток  відновлення роботи свердловини, проведення ремонтів 
існуючих систем водопровідних мереж, вдосконалення 
технологій, контролю якості питної води.

Ю.БЕЛЕВ'ЯТ


