
2 Придбання твердотопливного котла для Березівського будинку культури вул.Спаська, смт.Смоліне

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля 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 12 листопада 

2019 року № 359;

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

Програма розвитку культури Смолінської об'єднаної 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 797 768,78 гривень, у тому числі загального фонду 724 768,78 гривень та

спеціального фонду- 73 000,00 гривень.

3. 0114060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 

закладів

(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 14.11.2019 року № 75-р "Про внесення змін до 

паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

70 000,002 середні витрати на один об`єкт грн. розрахункові данні 0,00 70 000,00

1 792,90

1 середній прибуток від 1 обряду реєстрації шлюбу грн. розрахункові данні 0,00 330,00 330,00

1 середні витрати на проведення 1 заходу будинків культури грн. розрахункові данні 1 792,90 0,00

344 884,39

1 середні витрати на 1 штатного працівника грн. розрахункові данні 70 745,52 0,00 70 745,52

1 середні витрати на 1 установу будинків культури грн. розрахункові данні 344 884,39 0,00

1,00

0 Ефективності 0,00

2 кількість проектів од. план 0,00 1,00

13,70

1 обсяг надходжень від обрядів реєстрації шлюбу грн. план 0,00 1 980,00 1 980,00

1 кількість відвідувачів тис. осіб мережа 13,70 0,00

0,00

1 кількість проведених заходів будинками культури од. Програма розвитку культури 42,00 0,00 42,00

0 Продукту

2,00

2 обсяг витрат на придбання твердотопливного котла грн. план 0,00 70 000,00 70 000,00

1 кількість установ будинків культури од. мережа 2,00 0,00

2,00

1 кількість проведених обрядів реєстрації шлюбу од. план 6,00 0,00 6,00

1 кількість аматорських колективів од. мережа 2,00 0,00

724 768,78

1 обсяг витрат на проведення заходів будинків культури грн. план 75 300,00 0,00 75 300,00

1
обсяг витрат на забезпечення діяльності установ будинків культури

грн. план 724 768,78 0,00

4,00

1 кількість штатних працівників (ставок) од. штатний 9,75 0,00 9,75

1
кількість установ (будинків культури та аматорських колективів) - 

усього
од. мережа 4,00

73 000,00 722 468,78

гривень

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

0,00

14.11.2019

(Дата погодження)

2
Придбання твердотопливного котла для Березівського будинку культури вул.Спаська, 

смт.Смоліне

Смолінська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

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 Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

11. Результативні показники бюджетної програми

2
Програма розвитку культури Смолінської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

75 300,00 0,00

1 2 3 4 5

75 300,00

Усього 724 768,78 73 000,00 797 768,78

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єднаної територіальної 

громади  на 2018 - 2020 роки
649 468,78

1
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

724 768,78 3 000,00 727 768,78

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

0,00 70 000,00 70 000,00

УСЬОГО 724 768,78 73 000,00 797 768,78

1 2 3 4 5

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



М.П.



2 Поточний ремонт тротуарів спортивного майданчика

1 2 3 4 5

1 Реконструкція спортивного майданчика по вул.Казакова смт.Смоліне під ролердром

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення реалізації заходів щодо розвитку фізичниї культури і спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту

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 12 листопада 

2019 року № 359;

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 856 350,00 гривень, у тому числі загального фонду 65 000,00 гривень та

спеціального фонду- 791 350,00 гривень.

3. 0117325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

(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 14.11.2019 року № 75-р "Про внесення змін до 

паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



М.П.

791 350,00

2 середні витрати на 1м.кв. грн. розрахункові данні 451,00 0,00 451,00

1 середні витрати на реконструкцію грн. розрахункові данні 0,00 791 350,00

144,00

0 Ефективності 0,00

2 площа тротуару м.кв. план 144,00 0,00

0,00

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

0 Продукту

65 000,00 0,00 65 000,00

1
обсяг витрат на реконструкцію спортивного майданчика під 

ролердром
грн. план 0,00 791 350,00

14.11.2019

(Дата погодження)

2 Поточний ремонт тротуарів спортивного майданчика

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:

791 350,00

2
обсяг витрат на поточний ремонт тротуарів спортивного майданчика

грн. план

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
65 000,00 791 350,00 856 350,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 65 000,00 791 350,00 856 350,00

1 2 3 4 5

гривень

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

1 Реконструкція спортивного майданчика по вул.Казакова смт.Смоліне під ролердром 0,00 791 350,00 791 350,00

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

65 000,00 0,00 65 000,00

УСЬОГО 65 000,00 791 350,00 856 350,00



бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Смолінська селищна рада

(код) (найменування головного розпорядника)

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 14.11.2019 року № 75-р "Про внесення змін до 

паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 337 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 353 200,00 гривень та

2. 0110000   

(код) (найменування відповідального виконавця)

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

бюджету

№ з/п Ціль державної політики

спеціального фонду- 1 984 200,00 гривень.

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 12 листопада 2019 

року № 359;

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

1 Проведення поточного ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі

1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури громади за рахунок коштів селищного бюджету

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



2 Проведення капітального ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Поточний ремонт автомобільних доріг 1 353 200,00 0,00 1 353 200,00

2 Капітальний ремонт автомобільних доріг 0,00 1 984 200,00 1 984 200,00

гривень

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

УСЬОГО 1 353 200,00 1 984 200,00 3 337 400,00

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

1 2 3 4 5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єднаної територіальної 

громади  на 2018 - 2020 роки
1 353 200,00 1 984 200,00 3 337 400,00

Усього 1 353 200,00 1 984 200,00 3 337 400,00

71 2 3 4 5 6
0,00

1
Обсяг витрат на капітальний ремонт дороги по вул.Нова від 

перехрестя з вул.Будівельників в с.Березівка
грн. план 0,00 540 000,00 540 000,00

0 Затрат

500 000,00

3
Обсяг витрат на капітальний ремонт тротуару по вул.Казакова (з 

влаштуванням паркувального майданчику) смт.Смоліне
грн. план 0,00 944 200,00 944 200,00

2
Обсяг витрат на капітальний ремонт дороги по вул.Садова в 

смт.Смоліне
грн. план 0,00 500 000,00

46 200,00

5
Обсяг витрат на поточний ремонт дорожнього покриття 

вул.Будівельників смт.Смоліне
грн. план 197 000,00 0,00 197 000,00

4
Обсяг витрат на поточний ремонт дорожнього покриття 

вул.Саркісяна смт.Смоліне
грн. план 46 200,00 0,00

196 000,00

7
Обсяг витрат на поточний ремонт дорожнього покриття 

вул.Центральна с.Березівка
грн. план 199 100,00 0,00 199 100,00

6
Обсяг витрат на поточний ремонт дорожнього покриття 

вул.Казакова смт.Смоліне
грн. план 196 000,00 0,00

151 200,00

9
Обсяг витрат на поточний ремонт дорожнього покриття вул.Геологів 

смт.Смоліне
грн. план 63 100,00 0,00 63 100,00

8
Обсяг витрат на поточний ремонт дорожнього покриття дамби 

поблизу стадіону смт.Смоліне
грн. план 151 200,00 0,00

55 100,00

11
Обсяг витрат на поточний ремонт дорожнього покриття 

вул.Шевченка с.Березівка
грн. план 110 000,00 0,00 110 000,00

10
Обсяг витрат на поточний ремонт дорожнього покриття 

вул.Молодіжна с.Березівка
грн. план 55 100,00 0,00



100 800,00

13
Обсяг витрат на поточний ремонт доржнього покриття вул.Ватутіна 

с.Березівка
грн. план 199 500,00 0,00 199 500,00

12
Обсяг витрат на поточний ремонт дорожнього покриття 

вул.Мічуріна с.Березівка
грн. план 100 800,00 0,00

35 200,00

0 Продукту 0,00

15
Обсяг витрат на поточний ремонт дорожнього покриття 

вул.Транспортна смт.Смоліне
грн. план 35 200,00 0,00

1 120,00

2
Площа дорожнього покриття капітального ремонту дороги по 

вул.Садова в смт.Смоліне
кв. м. дефектний акт 0,00 1 007,00 1 007,00

1

Площа дорожнього покриття капітального ремонту дороги по 

вул.Нова від перехрестя з вул.Будівельників в с.Березівка кв.м. дефектний акт 0,00 1 120,00

802,00

4
Площа дорожнього покриття по поточному ремонту вул.Саркісяна 

смт.Смоліне
кв. м. дефектний акт 110,00 0,00 110,00

3

Площа дорожньої інфраструктури капітального ремонту тротуару по 

вул.Казакова (з влаштуванням паркувального майданчику) 

смт.Смоліне

кв. м. дефектний акт 0,00 802,00

469,00

6
Площа дорожнього покриття по поточному ремонту вул.Казакова 

смт.Смоліне
кв. м. дефектний акт 466,00 0,00 466,00

5
Площа дорожнього покриття по поточному ремонту 

вул.Будівельників смт.Смоліне
кв. м. дефектний акт 469,00 0,00

474,00

8
Площа дорожнього покриття по поточному ремонту дамби поблизу 

стадіону смт.Смоліне
кв. м. дефектний акт 360,00 0,00 360,00

7
Площа дорожнього покриття по поточному ремонту вул.Центральна 

с.Березівка
кв. м. дефектний акт 474,00 0,00

150,00

10
Площа дорожнього покриття по поточному ремонту вул.Молодіжна 

с.Березівка
кв. м. дефектний акт 131,00 0,00 131,00

9
Площа дорожнього покриття по поточному ремонту вул.Геологів 

смт.Смоліне
кв. м. дефектний акт 150,00 0,00

225,00

12
Площа дорожнього покриття по поточному ремонту вул.Мічуріна 

с.Березівка
кв. м. дефектний акт 240,00 0,00 240,00

11
Площа дорожнього покриття по поточному ремонту вул.Шевченка 

с.Березівка
кв. м. дефектний акт 225,00 0,00

475,00

15
Площа дорожнього покриття по поточному ремонту 

вул.Транспортна смт.Смоліне
кв. м. дефектний акт 78,00 0,00 78,00

13
Площа дорожнього покриття по поточному ремонту вул.Ватутіна 

с.Березівка
кв. м. дефектний акт 475,00 0,00

0,00

1
Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту дороги по вул.Нова 

від перехрестя з вул.Будівельників в с.Березівка
грн.

розрахункові данні
0,00 482,00 482,00

0 Ефективності

497,00

3

Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуару по 

вул.Казакова (з влаштуванням паркувального майданчику) 

смт.Смоліне

грн.

розрахункові данні

0,00 1 177,00 1 177,00

2
Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту дороги по вул.Садова 

в смт.Смоліне
грн.

розрахункові данні
0,00 497,00

420,00

5
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дорожнього покриття 

вул.Будівельників смт.Смоліне
грн.

розрахункові данні
420,00 0,00 420,00

4
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дорожнього покриття 

вул.Саркісяна смт.Смоліне
грн.

розрахункові данні
420,00 0,00

420,006
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дорожнього покриття 

вул.Казакова смт.Смоліне
грн.

розрахункові данні
420,00 0,00



М.П.

7
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дорожнього покриття 

вул.Центральна с.Березівка
грн.

розрахункові данні
420,00 0,00 420,00

420,00

9
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дорожнього покриття 

вул.Геологів смт.Смоліне
грн.

розрахункові данні
420,00 0,00 420,00

8
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дорожнього покриття 

дамби поблизу стадіону смт.Смоліне
грн.

розрахункові данні
420,00 0,00

420,00

11
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дорожнього покриття 

вул.Шевченка с.Березівка
грн.

розрахункові данні
489,00 0,00 489,00

10
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дорожнього покриття 

вул.Молодіжна с.Березівка
грн.

розрахункові данні
420,00 0,00

421,00

13
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дорожнього покриття 

вул.Ватутіна с.Березівка
грн.

розрахункові данні
420,00 0,00 420,00

12
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дорожнього покриття 

вул.Мічуріна с.Березівка
грн.

розрахункові данні
421,00 0,00

451,00

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

15
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дорожнього покриття 

вул.Транспортна смт.Смоліне
грн.

розрахункові данні
451,00 0,00

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

14.11.2019

(Дата погодження)

ПОГОДЖЕНО:
Смолінська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.


