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8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження селищного голови від 13.03.2020 року № 22-р "Про внесення змін до 

паспортів бюджетних програм селищного бюджету на 2020 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 071 500,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 900 000,00

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

1 971 500,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

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

1 Проведення поточного ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі

2

7461 0456

0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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 20.12.2019 року № 377 "Про бюджет Смолінської селищної об'єданої територіальної грмади на 2020 рік", в редакції рішення сесії від 13.03.2020 року № 427;

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

Проведення капітального ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі

Смолінська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

05378818
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

11512000000
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000 Смолінська селищна рада 05378818
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0117461



М.П.

(Дата погодження)

Смолінська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

13.03.2020

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру

гривень

№ з/п

2 3

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

4

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
Затрат

53

(підпис)

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

0

Селищний голова Мазура М.М.

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

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

1 900 000,00 900 000,00

0,00

51

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

0,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Капітальний ремонт дорожнього покриття

4

Усього

1

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єднаної територіальної 

громади  на 2018 - 2020 роки
1 071 500,00 900 000,00 1 971 500,00

1

2 Поточний ремонт дорожнього пориття струменевим способом 400 200,00 0,00 400 200,00

Усього 1 071 500,00 900 000,00 1 971 500,00

3 Поточний ремонт асфальтного покриття 671 300,00 0,00 671 300,00

УСЬОГО 1 071 500,00 900 000,00 1 971 500,00

54

900 000,00

2
Обсяг витрат на поточний ремонт дорожнього покриття струменевим 

способом
грн. план 400 200,00 0,00 400 200,00

1 Обсяг витрат на капітальний ремонт дорожнього покриття грн. план 0,00 900 000,00

671 300,00

0 Продукту 0,00

3 Обсяг витрат на поточний ремонт асфальтного покриття грн. план 671 300,00 0,00

1 836,73

2
Площа дорожнього покриття по поточному ремонту дорожнього 

покриття струменевим способом
кв. м. дефектний акт 1 740,00 0,00 1 740,00

1 Площа дорожнього покриття капітального ремонту кв.м. дефектний акт 0,00 1 836,73

1 428,00

0 Ефективності 0,00

3
Площа дорожнього покриття по поточному ремонту асфальтного 

покриття
кв. м. дефектний акт 1 428,00 0,00

470,003
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту асфальтного покриття

грн.
розрахункові данні

470,00 0,00

490,00

2
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дорожнього покриття 

струменевим способом
грн.

розрахункові данні
230,00 0,00 230,00

1
Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту дорожнього покриття

грн.
розрахункові данні

0,00 490,00


