
2 Окремі заходи по реалізації регіональної програми

3 Співфінансування проекту по інвентаризації зали засідань від програми DOBRE

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 21.12.2018 року № 230 "Про місцевий бюджет Смолінської об'єданої територіальної громади на 2019 рік" в редакції рішення селищної ради від 27 червня 2019 

року № 302;

Рішення селищної ради від 21.12.2018 року № 224 "Про затвердження структури Смолінської об'єданої територіальної громади на 2019 рік";

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єданої територіальної громади на 2018 - 2020 роки.

Цільова програма з організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Смолінської об'єданої територіальної громади на 2019 рік

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 515 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 395 100,00 гривень та

спеціального фонду- 120 000,00 гривень.

3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Смолінська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Смолінська селищна рада

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
Розпорядження селищного голови від 01.07.2019 року № 33-р "Про внесення змін до 

паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



М.П.

976,004 середні витрати на 1 кв.м. площі грн. розрахункові данні 0,00 976,00

72,40

2 середні витрати на придбання 1 обладнання чи техніки грн. розрахункові данні 7,60 0,00 7,60

2 середні витрати на проведення поточного ремонту 1 приміщення грн. розрахункові данні 72,40 0,00

0,00

1 кількість проведених інструктажів на одну штатну одиницю од. розрахункові данні 4,00 0,00 4,00

0 Ефективності

13,00

4 площа залу засідань кв.м. данні установи 0,00 122,98 122,98

2 Придбання обладнання та техніка од. план 13,00 0,00

4,00

2
Проведення поточного ремонту приміщень структурних підрозділів

од.
план

6,00 0,00 6,00

1
кількість проведених інструктажів

од.
журнал інструктажу по пожежній 

безпеці
4,00 0,00

120 000,00

0 Продукту 0,00

4 обсяг затрат на інвентаризацію зали засідань грн. план 0,00 120 000,00

13,25

2 обсяг витрат на здійснення виконання програми грн. план 362 900,00 0,00 362 900,00

1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 13,25 0,00

1 515 100,00

2

Цільова програма з організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-

технічного забезпечення діяльності Смолінської об'єднаної територіальної громади на 

2019 рік

362 900,00 120 000,00 482 900,00

Співфінансування проекту по інвентаризації зали засідань від програми DOBRE 0,00 120 000,00 120 000,00

Усього 1 395 100,00 120 000,00 1 515 100,00

01.07.2019

(Дата погодження)

2 Окремі заходи по реалізації регіональної програми

Смолінська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 Затрат 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єднаної територіальної 

громади  на 2018 - 2020 роки
1 032 200,00 0,00 1 032 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 1 395 100,00 120 000,00

1 2 3 4 5

гривень

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

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 1 032 200,00 0,00 1 032 200,00

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

362 900,00 0,00 362 900,00

3

1 2 3 4 5

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



1
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих 

обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального 

обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 21.12.2018 року № 230 "Про місцевий бюджет Смолінської об'єданої територіальної громади на 2019 рік", в редакції рішення селищної ради від 27 червня 2019 

року № 302;

Рішення селищної ради від 21.12.2018 року № 224 "Про затвердження структури Смолінської об'єданої територіальної громади на 2019 рік";

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єданої територіальної громади на 2018 - 2020 роки.

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 427 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 417 500,00 гривень та

спеціального фонду- 10 000,00 гривень.

3. 0113104 1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Смолінська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Смолінська селищна рада

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
Розпорядження селищного голови від 01.07.2019 року № 33-р "Про внесення змін до 

паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



М.П.

6 523,001

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних 

послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних 

відділень

грн.

розрахункові данні

6 523,00 0,00

0,00

1

чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, 

фахівця та робітника, які надають соціальні послуги осіб

розрахункові данні

12,00 0,00 12,00

0 Ефективності

64,00

1
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням 

(наданням соціальних послуг)
осіб данні установи 64,00 0,00 64,00

1
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)
осіб данні установи 64,00 0,00

5,00

0 Продукту 0,00

1
у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають 

соціальні послуги
од. штатний розпис 5,00 0,00

1,00

1 кількість штатних одиниць персоналу од. штатний розпис 6,00 0,00 6,00

1 кількість відділень од. структура 1,00 0,00

Усього 417 500,00 10 000,00 427 500,00

01.07.2019

(Дата погодження)

Усього

Смолінська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 Затрат 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єднаної територіальної 

громади  на 2018 - 2020 роки
417 500,00 10 000,00 427 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

гривень

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

1

Забезпечення соціальними послугами  за місцем проживання громадян, не здатних до 

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, 

які перебувають у складних життєвих обстувинах

417 500,00 10 000,00 427 500,00

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

417 500,00 10 000,00 427 500,00

1 2 3 4 5

гривень

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



1 Підвищення зайнятості населення та розвиток ринку праці

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення зайнятості населення

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 21.12.2018 року № 230 "Про місцевий бюджет Смолінської об'єданої територіальної грмади на 2019 рік" в редакції рішення селищної ради від 27 червня 2019 

року № 302;

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єданої територіальної громади на 2018 - 2020 роки.

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 400,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

3. 0113210 1050 Організація та проведення громадських робіт

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Смолінська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Смолінська селищна рада

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
Розпорядження селищного голови від 01.07.2019 року № 33-р "Про внесення змін до 

паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



М.П.

4,001 кількість працевлаштованих осіб розрахункові данні 4,00 0,00

4 173,00

0 Ефективності 0,00

1 середні витрати на 1 працевлашкованого грн. мінімальна заробітна плата 4 173,00 0,00

4,00

0 Продукту 0,00

1 кількість залучених безробітних осіб план 4,00 0,00

Усього 20 400,00 0,00 20 400,00

01.07.2019

(Дата погодження)

Усього

Смолінська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 Затрат 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єднаної територіальної 

громади  на 2018 - 2020 роки
20 400,00 0,00 20 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

гривень

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

1 Підвищення зайнятості населення та розвиток ринку праці 20 400,00 0,00 20 400,00

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

20 400,00 0,00 20 400,00

1 2 3 4 5



1
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та 

зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 

користування бібліотеками

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 21.12.2018 року № 230 "Про місцевий бюджет Смолінської об'єданої територіальної грмади на 2019 рік", в редакції рішення селищної ради від 27 червня 2019 

року № 302;

Рішення селищної ради від 21.12.2018 року № 224 "Про затвердження структури Смолінської об'єданої територіальної громади на 2019 рік";

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єданої територіальної громади на 2018 - 2020 роки.

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 343 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 331 900,00 гривень та

спеціального фонду- 12 000,00 гривень.

3. 0114030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Смолінська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Смолінська селищна рада

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
Розпорядження селищного голови від 01.07.2019 року № 33-р "Про внесення змін до 

паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



М.П.

11,531 кількість книговидач на одного штатного працівника тис. од. розрахункові данні 11,53 0,00

14 966,60

1 середні витрати на 1 штатного працівника грн. розрахункові данні 120 690,90 3 636,40 124 327,30

1 середні витрати на 1 установу грн. розрахункові данні 11 633,30 3 333,30

0,15

0 Ефективності 0,00

1 поповнення бібліотечного фонду тис. примірників план 0,00 0,15

34,05

1 кількість книговидач тис.екземплярів план 0,00 34,58 34,58

1 бібліотечний фонд тис. примірників мережа 0,00 34,05

0,00

1 число читачів тис.чол. план 1,90 0,00 1,90

0 Продукту

34 050,00

1 поповнення бібліотечного фонду грн. план 0,00 10 000,00 10 000,00

1 бібліотечний фонд грн. мережа 0,00 34 050,00

3,00

1 кількість штатних працівників (ставок) од. план 2,75 0,00 2,75

1 кількість установ (бібліотек) од. Мережа 3,00 0,00

12 000,00 343 900,00

01.07.2019

(Дата погодження)

2 Поповнення бібліотечного фонду

Усього

Усього

Смолінська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 Затрат 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єднаної територіальної 

громади  на 2018 - 2020 роки
331 900,00 12 000,00 343 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

331 900,00 12 000,00 343 900,00

1 2 3 4 5

гривень

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

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для 

повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому 

розвитку громадян

331 900,00 2 000,00 333 900,00

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

0,00 10 000,00 10 000,00

331 900,00

1 2 3 4 5

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



2 Забезпечення електроенергією благоустрою селища

3 Співфінансування молодіжного проекту "Молодь за активний спосіб життя" від програми DOBRE

4 Встановлення відеоспостереження на території громади

1 Забезпечення благоустрою території ОТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою селища

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 21.12.2018 року № 230 "Про місцевий бюджет Смолінської об'єданої територіальної грмади на 2019 рік" в редакції рішення селищної ради від    27 червня 2019 

року № 302;

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єданої територіальної громади на 2018 - 2020 роки

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 867 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 847 700,00 гривень та

спеціального фонду- 20 000,00 гривень.

3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Смолінська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Смолінська селищна рада

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
Розпорядження селищного голови від 01.07.2019 року № 33-р "Про внесення змін до 

паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



4,00

1 кількість годин на прибирання території благоустрою від снігу годин план 100,00 0,00 100,00

1 кількість раз упорядкування місця видалення побутових відходів од. план 4,00 0,00

5,00

1 кількість дерев (сухостій, аварійні), які планується зрізати шт. план 25,00 0,00 25,00

1 кількість обкошувань території громади разів план 5,00 0,00

250 000,00

0 Продукту 0,00

4 встановлення відеоспостереження на території громади грн. план 250 000,00 0,00

432 600,00

3 обсяг витрат на придбання вуличного спортивного інвентаря грн. план 50 000,00 0,00 50 000,00

2 обсяг видатків на оплату електроенергії грн. план 432 600,00 0,00

20 000,00

1 облаштування пандусами грн. план 1 000,00 0,00 1 000,00

1 встановлення засобів обліку електроенергії грн. план 20 000,00 0,00

15 000,00

1
обсяг затрат на поточний ремонт дитячого майданчика "Нормандія"

грн. план 20 000,00 0,00 20 000,00

1 обсяг затрат на виготовлення та встановлення лавочок грн. план 15 000,00 0,00

10 000,00

1
обсяг затрат на виготовлення та встановлення урн на території 

громади
грн. план 8 000,00 0,00 8 000,00

1 обсяг затрат на заходи по безпеці дорожнього руху грн. план 10 000,00 0,00

20 000,00

1 обсяг затрат на підсипку доріг протиожеледним матеріалом грн. план 20 000,00 0,00 20 000,00

1 обсяг затрат на упорядкування кладовища грн. план 10 000,00 10 000,00

40 000,00

1 обсяг затрат на утримання пам`ятників грн. план 20 000,00 0,00 20 000,00

1 обсяг затрат на ремонт зупинок громадського транспорту грн. план 40 000,00 0,00

84 100,00

1 виготовлення контейнерів для роздільного збору сміття грн. план 95 000,00 0,00 95 000,00

1
обсяг затрат за утримання в належному стані території благоустрою

грн. план 74 100,00 10 000,00

200 000,00

1 утримання в належному стані мережі вуличного освітлення грн. план 50 000,00 0,00 50 000,00

1 підсипка доріг щебеневою сумішшю грн. план 200 000,00 0,00

50 000,00

1 прибирання території благоустрою від снігу грн. план 50 000,00 0,00 50 000,00

1 упорядкування місця видалення побутових відходів грн. план 50 000,00 0,00

24 000,00

1 вирізування дерев грн. план 37 000,00 0,00 37 000,00

1 обкошування території громади впродовж сезону грн. план 24 000,00 0,00

Усього 1 847 700,00 20 000,00 1 867 700,00

4 Встановлення відеоспостереження на території громади 250 000,00 0,00 250 000,00

Усього 1 847 700,00 20 000,00 1 867 700,00

432 600,00

3
Співфінансування молодіжного проекту "Молодь за активний спосіб життя" від програми 

DOBRE
50 000,00 0,00 50 000,00

0 Затрат 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єднаної територіальної 

громади  на 2018 - 2020 роки
1 847 700,00 20 000,00 1 867 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

гривень

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

1 Забезпечення благоустрою території ОТГ 1 115 100,00 20 000,00 1 135 100,00

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

2 Забезпечення електроенергією благоустрою селища 432 600,00 0,00

1 2 3 4 5

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



М.П.

16 667,00

4
середні витрати на одну одиницю обладннання для 

відеоспостереження
грн.

розрахункові данні
12 500,00 0,00 12 500,00

3 середні витрати на один вуличний тринажер грн. розрахункові данні 16 667,00 0,00

1 000,00

2 Середне споживання 1 точки обліку в рік грн. розрахункові данні 18 025,00 0,00 18 025,00

1 середні витрати на обласштування одного пандусу грн. розрахункові данні 1 000,00 0,00

10 000,00

1 середні витрати на один засіб обліку електроенергії грн. розрахункові данні 10 000,00 0,00 10 000,00

1 середні витрати на один захід по безпеці дорожнього руху грн. розрахункові данні 10 000,00 0,00

5 000,00

1
середні витрати на 1 тис.кв.м. території на підсипку протиожеледним 

атеріалом
грн.

розрахункові данні
75,00 0,00 75,00

1 середні витрати на упорядкування 1-го кладовища грн. розрахункові данні 5 000,00 0,00

13 333,00

1 середні витрати на утримання 1-го пам`ятника грн. розрахункові данні 6 666,70 0,00 6 666,70

1 середні витрати на ремонт 1-ї зупинки грн. розрахункові данні 13 333,00 0,00

3 500,00

1 середні витрати на виготовлення одного контейнера грн. розрахункові данні 3 780,00 0,00 3 780,00

1
середні витрати на виготовлення та встановлення одного місця для 

встановлення контейнерів для роздільного збору сміття
грн.

розрахункові данні
3 500,00 0,00

216,00

1 середні титрати на 1 га території громади грн. розрахункові данні 15,74 2,12 17,86

1 середні витрати на 1 світоточку грн. розрахункові данні 216,00 0,00

0,00

1 вартість 1т. Щебеневої суміші з доставкою грн. розрахункові данні 400,00 0,00 400,00

1
середні витрати 1 години прибирання території благоустрою від снігу

грн.
розрахункові данні

0,00 0,00

2 222,00

1
середні витрати на упорядкування одного разу місця видалення 

побутових відходів
грн.

розрахункові данні
12 500,00 0,00 12 500,00

1 середні витрати на вирізування 1 дерева грн. розрахункові данні 2 222,00 0,00

0,00

1 середній обсяг обкошуваної території благоустрою за сезон га. розрахункові данні 65,00 0,00 65,00

0 Ефективності

30,00

4 кількість обладнання для відеоспостереження од. план 20,00 0,00 20,00

3 кількість вуличних тренажерів од. план 30,00 0,00

24,00

2 обсяг споживання електроенергії вуличним освітленням тис. кВт.год план 230,90 0,00 230,90

2 кількість точок обліку вуличного освітлення од. данні установи 24,00 0,00

2,00

1 кількість пандусів од. план 1,00 0,00 1,00

1 кількість засобів обліку електроенергії од. план 2,00 0,00

240,00

1 кількість заходів по безпеці дорожнього руху шт. план (дорожня розмітка) 1,00 0,00 1,00

1 площа території на підсипку протиожеледним матеріалом тис.кв.м план 240,00 0,00

3,00

1 кількість кладовищ од. данні установи 2,00 0,00 2,00

1 кількість пам`ятників од. данні установи 3,00 0,00

14,00

1 кількість зупинок громадського транспорту од. данні установи 3,00 0,00 3,00

1 кількість контейнерів для роздільного збору сміття од. план 14,00 0,00

4 708,76

1
кількість місць для встановлення контейнерів для роздільного збору 

сміття
од.

план
12,00 0,00 12,00

1
площа території громади

га.
генеральний план та встановлення 

меж
4 708,76 0,00

500,00

1 кількість світоточок, які підлягають обслуговуванню од. данні установи 232,00 0,00 232,00

1 кількість щебеневої суміші на підсипку доріг т. план 500,00 0,00

01.07.2019

(Дата погодження)

Смолінська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



2 Проведення капітального ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі

1 Проведення поточного ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 21.12.2018 року № 230 "Про місцевий бюджет Смолінської об'єданої територіальної грмади на 2019 рік" в редакції рішення селищної ради від 27 червня 2019 

року № 302;

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єданої територіальної громади на 2018 - 2020 роки.

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 855 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 290 200,00 гривень та

спеціального фонду- 2 565 200,00 гривень.

3. 0117461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Смолінська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Смолінська селищна рада

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
Розпорядження селищного голови від 01.07.2019 року № 33-р "Про внесення змін до 

паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



М.П.

641 300,002 Середня вартість 1 прокту на капітальний ремонт грн. розрахункові данні 0,00 641 300,00

0,00

2 Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту грн. розрахункові данні 0,00 400,00 400,00

1 Середня вартість 1 проекту на поточний ремонт грн. розрахункові данні 0,00 0,00

0,00

1 Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту грн. розрахункові данні 400,00 0,00 400,00

0 Ефективності

6 413,00

2 Кількість проектів по капітальному ремонту автомобільних доріг од. проект 0,00 4,00 4,00

2
Площа автомобільних доріг, на яких планується провести 

капітальний ремонт
кв. м. проект 0,00 6 413,00

3 226,00

1 кількість проектів по поточному ремонту автомобільних доріг од. план 0,00 0,00 0,00

1
Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний 

ремонт
кв. м. план 3 226,00 0,00

2 565 200,00

0 Продукту 0,00

2 Обсяг витрат на капітальний ремонт автомобільних доріг грн. план 0,00 2 565 200,00

1 290 200,00

1 Загальна протяжність автомобільних доріг км. данні установи 31,33 0,00 31,33

1 Обсяг витрат на поточний ремонт автомобільних доріг грн. план 1 290 200,00 0,00

3 855 400,00

2 565 200,00 3 855 400,00

01.07.2019

(Дата погодження)

2 Капітальний ремонт автомобільних доріг 0,00 2 565 200,00

Смолінська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 Затрат 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єднаної територіальної 

громади  на 2018 - 2020 роки
1 290 200,00 2 565 200,00 3 855 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 1 290 200,00 2 565 200,00

1 2 3 4 5

гривень

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

1 Поточний ремонт автомобільних доріг 1 290 200,00 0,00 1 290 200,00

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

2 565 200,00

Усього 1 290 200,00

1 2 3 4 5

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


