
№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального 

господарства Смолінської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

1510000
Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства 

Смолінської селищної ради
44718507

15.02.2022 2 - р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

1500000
Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства 

Смолінської селищної ради
44718507

1151200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

1510160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 10.12.2021 року № 243 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2022 рік" в редакції рішення селищної ради від 

11.02.2022 року № 286

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 08.10.2021 року № 200 "Про затвердження структури Смолінської селищної територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 905 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 905 100,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень



М.П.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

гривень

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

1 Озеленення вулиць території громади, розширення паркових зон 2 905 100,00 0,00 2 905 100,00

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

УСЬОГО 2 905 100,00 0,00

1 2 3 4 5

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021-2024 роки
2 905 100,00 0,00 2 905 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 2 905 100,00 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

2 905 100,00

2 905 100,00

15.02.2022

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 7-ОД від 15.02.2022 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Альвіна ДЕМЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Володимир БОЙКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

9,00

0 продукту

0 кількість штатних одиниць од. структура на поточний рік 9,00 0,00

33,000
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
од. 33,00 0,00

300,00

0 ефективності

0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. план 300,00 0,00



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального 

господарства Смолінської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

1510000
Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства 

Смолінської селищної ради
44718507

15.02.2022 2 - р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

1500000
Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства 

Смолінської селищної ради
44718507

1151200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

1510180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 10.12.2021 року № 243 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2022 рік" в редакції рішення селищної ради від 

11.02.2022 року № 286

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 08.10.2021 року № 200 "Про затвердження структури Смолінської селищної територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 984 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 984 200,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу



М.П.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

гривень

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

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 984 200,00 0,00 984 200,00

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

УСЬОГО 984 200,00 0,00

1 2 3 4 5

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021-2024 роки
984 200,00 0,00 984 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 984 200,00 0,00

Начальник Володимир БОЙКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

15.02.2022

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 7-ОД від 15.02.2022 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Альвіна ДЕМЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

9,500 кількість штатних одиниць од. структура на поточний рік 9,50 0,00

984 200,00

984 200,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального 

господарства Смолінської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

1510000
Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства 

Смолінської селищної ради
44718507

15.02.2022 2 - р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

1500000
Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства 

Смолінської селищної ради
44718507

1151200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

1516030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 10.12.2021 року № 243 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2022 рік" в редакції рішення селищної ради від 

11.02.2022 року № 286

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 881 846,64 гривень, у тому числі загального фонду 1 810 900,00 гривень та

спеціального фонду- 70 946,64 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

1 Забезпечення реалізації наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм громади

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста



М.П.

№ з/п Завдання

1 Забезпечення благоустрою території ТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення благоустрою території ТГ 936 900,00 70 946,64 1 007 846,64

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

2 Забезпечення електроенергією благоустрою громади 874 000,00 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

Начальник Володимир БОЙКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

15.02.2022

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 7-ОД від 15.02.2022 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Альвіна ДЕМЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Усього 1 810 900,00 70 946,64 1 881 846,64

874 000,00

УСЬОГО 1 810 900,00 70 946,64 1 881 846,64

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021-2024 роки
1 810 900,00 70 946,64 1 881 846,64

гривень

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

874 000,00

0
обсяг затрат за утримання в належному стані території благоустрою

грн. кошторис 936 900,00 70 946,64 1 007 846,64

0 обсяг видатків на оплату електроенергії грн. кошторис 874 000,00 0,00

0 кількість точок обліку вуличного освітлення од. данні установи 51,00 0,00 51,00

0 продукту

138 336,00

0 ефективності

0 обсяг споживання електроенергії вуличним освітленням кВт.год план 138 336,00 0,00

2 712,00

0 середні витрати на одну точку обліку вуличного освітлення грн. розрахункові данні 17 137,00 0,00 17 137,00

0 середне споживання електроенергії 1 точки обліку в рік кВт.год розрахункові данні 2 712,00 0,00



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального 

господарства Смолінської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

1510000
Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства 

Смолінської селищної ради
44718507

15.02.2022 2 - р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

1500000
Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства 

Смолінської селищної ради
44718507

1151200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

1517350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 10.12.2021 року № 243 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2022 рік" в редакції рішення селищної ради від 

11.02.2022 року № 286

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 350 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 350 000,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

1 Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території



М.П.

№ з/п Завдання

1 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

гривень

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

1 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 350 000,00 350 000,00

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

УСЬОГО 0,00 350 000,00

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку земельних відносин та містобудівної діяльності Смолінської 

селищної територіальної громади на 2021 – 2024 роки
0,00 350 000,00 350 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 0,00 350 000,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

350 000,00

350 000,00

15.02.2022

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 7-ОД від 15.02.2022 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Альвіна ДЕМЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Володимир БОЙКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

350 000,00

0 продукту

0 обсяг видатків тис.грн. кошторис 0,00 350 000,00

350 000,000 середні видатки на розробку одного проекту тис.грн. розрахункові данні 0,00 350 000,00

1,00

0 ефективності

0
кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної 

документації тощо)
од. план 0,00 1,00



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального 

господарства Смолінської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

1510000
Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства 

Смолінської селищної ради
44718507

15.02.2022 2 - р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

1500000
Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства 

Смолінської селищної ради
44718507

1151200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

1517461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 10.12.2021 року № 243 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2022 рік" в редакції рішення селищної ради від 

11.02.2022 року № 286

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 100 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

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

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг



М.П.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Проведення 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

гривень

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

1 Проведення ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

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

УСЬОГО 1 100 000,00 0,00

1 2 3 4 5

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021-2024 роки
1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 1 100 000,00 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1 100 000,00

1 100 000,00

15.02.2022

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 7-ОД від 15.02.2022 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Альвіна ДЕМЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Володимир БОЙКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

1 100 000,00

0 продукту

0 Обсяг витрат на ремонт дорожнього покриття грн. кошторис 1 100 000,00 0,00

611,000 Середня вартість 1 кв.м. грн. розрахункові данні 611,00 0,00

1 800,00

0 ефективності

0 Площа дорожнього покриття по ремонту дорожнього покриття кв. м. план 1 800,00 0,00



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального 

господарства Смолінської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

1510000
Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства 

Смолінської селищної ради
44718507

15.02.2022 2 - р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

1500000
Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства 

Смолінської селищної ради
44718507

1151200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

1518340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 10.12.2021 року № 243 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2022 рік" в редакції рішення селищної ради від 

11.02.2022 року № 286

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 18 400,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

1 Забезпечення природоохороних заходів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища



М.П.

№ з/п Завдання

1 Запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

гривень

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

1 Озеленення вулиць території громади, розширення паркових зон 0,00 18 400,00 18 400,00

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

УСЬОГО 0,00 18 400,00

1 2 3 4 5

1
Програма охорони навколишнього природного середовища Смолінської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 – 2024 роки
0,00 18 400,00 18 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 0,00 18 400,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

18 400,00

18 400,00

15.02.2022

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 7-ОД від 15.02.2022 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Альвіна ДЕМЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Володимир БОЙКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

18 400,00

0 продукту

0 обсяг витрат на заходи з озеленення селища грн. кошторис 0,00 18 400,00

1 840,000 середня вартість одного насадження грн. розрахункові данні 0,00 1 840,00

100,00

0 ефективності

0 кількість зелених насаджень од. план 0,00 100,00


