
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
ФУ Миколаївської сільської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

14.12.2018 № 21-ПБП

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік

1 0100000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1859,893 959,721 тис.гривень та спеціального фонду- 900,172 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою населених пунктів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма

0116030 0620 959,721 900,172 1859,893

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської ради 
Сумського району Сумської області від 14.12.2018 №151

(КФКВК)1

тис. гривень,у тому числі загального 
фонду-

            -Конституція України;_x000D_
           - Бюджетний кодекс України;_x000D_
           - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями;_x000D_
           - Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;_x000D_
           - Рішення сімнадцятої сесії восьмого скликання Миколаївської  сільської ради  від 22.12.2017 «Про сільський  бюджет на 2018 рік» зі змінами;_x000D_
           - Укази і розпорядження Президента України;_x000D_
           - Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;_x000D_
           - Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;_x000D_
           - Накази Державної казначейської служби України;

Підпрограма / завдання бюджетної 
програми2

Організація благоустрою населених 
пунктів



Завдання

0116030
Забезпечення благоустрою території ОТГ

959,721 900,172 1859,893

…

Усього 959,721 900,172 1859,893

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1

0116030 527,661 884,000 1411,661

Підпрограма 1
Підпрограма 2
…

Усього 527,661 884,000 1411,661

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
Підпрограма

0116030

Завдання

Забезпечення благоустрою території ОТГ

1 Затрат

тис.грн. розрахунок до кошторису

36,293

тис.грн. розрахунок до кошторису
1,450

Обсяг видатків на придбання піску тис.грн. розрахунок до кошторису 5,779
Обсяг видатків на придбання щебня б/у тис.грн. розрахунок до кошторису 22,500

тис.грн. розрахунок до кошторису
53,722

тис.грн. розрахунок до кошторису
40,000

тис.грн. розрахунок до кошторису
510,000

тис.грн. розрахунок до кошторису
155,000

тис.грн. розрахунок до кошторису
28,000

тис.грн. розрахунок до кошторису
15,000

Обсяг видатків на придбання щіпкоріза тис.грн. розрахунок до кошторису 159,000

Обсяг видатків на придбання вишки-тура тис.грн. розрахунок до кошторису 20,000

тис.грн. розрахунок до кошторису
10,500

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

Програма економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської територіальної громади на 
2018 рік.

Одиниця 
виміру

Організація благоустрою населених 
пунктів

Обсяг видатків на придбання запасних 
частин та паливо-мастильних для мотокоси 

та бензопили

Обсяг видатків на придбання далекоміру 
лазерного

Обсяг видатків на придбання матеріалів та 
товарів господарського призначення

Обсяг видатків на придбання матеріалів для 
облаштування надбудов на колодязі

Обсяг видатків на придбання трактора МТЗ 
82.1

Обсяг видатків на придбання причепа 
самоскидного 

Обсяг видатків на придбання відвалу 
гідравлічного

Обсяг видатків на придбання  ковша 
вузького

Обсяг видатків на технічне обслуговування 
електричних установок



тис.грн. розрахунок до кошторису

48,878

тис.грн. розрахунок до кошторису
122,603

тис.грн. розрахунок до кошторису
3,800

тис.грн. розрахунок до кошторису
31,650

тис.грн. розрахунок до кошторису
13,825

тис.грн. розрахунок до кошторису
28,290

тис.грн. розрахунок до кошторису
9,962

тис.грн. розрахунок до кошторису
5,482

тис.грн. розрахунок до кошторису
100,000

тис.грн. розрахунок до кошторису
82,500

тис.грн. розрахунок до кошторису
56,951

тис.грн. розрахунок до кошторису
2,187

тис.грн. розрахунок до кошторису
1,705

тис.грн. розрахунок до кошторису

218,210

Обсяг видатків на оплату за електроенергію тис.грн. розрахунок до кошторису 76,608

2 Продукту

кількість працюючих КТП од. звітність 17

обсяг використаної електроенергії кВт розрахунок до кошторису 25400

3 Ефективності

грн.

4506,35

4 Якості х

відс.
100

…

(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

План видатків звітного періоду

разом разом разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1

Обсяг видатків на послуги з технічного 
обслуговування вуличного освітлення 

населених пунктів

Обсяг видатків на утримання доріг 
комунальної власності 

Обсяг видатків на автопослуги по 
перевезенню піску

Обсяг видатків на послуги по перевезенню 
щебня б/у

Обсяг видатків на поточний ремонт огорожі 
кладовища с.Бурчак,с.Гриценкове

Обсяг видатків на послуги з благоустрою 
території

Обсяг видатків на послуги по скошуванню 
бур’янів

Обсяг видатків на послуги з випилювання 
гілок с.Спаське

Обсяг видатків на послуги по виготовленню 
паспортів доріг

Обсяг видатків на послуги з виготовлення 
ТУ з приєднання електроустановок

Обсяг видатків на послуги з послуги по 
ремонту колодязів

Обсяг видатків на поточний ремонт 
пам'ятників

Обсяг видатків на транспортні послуги з 
перевезення будівельних матеріалів та щепи

Обсяг видатків на поточний ремонт 
вуличного освітлення с.Лікарське (по 

вул.Садова та по вул.Праці),  с.Кекине (по 
вул.Тараса Шевченка, вул.Коропчанська, 

вул.Зарічна, провулок Спортивний, 
вул.Над'ярна)

середня сума витрат на оплату за 
електроенергію на одне КТП

розрахунково(обсяг видатків на 
оплату за електроенергію/ 

кількість КТП)

Забезпечення безперебійного освітлення 
населених пунктів громади 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд



Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами) х х х

…

Інвестиційний проект 2

…

Усього

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів С.В.Самотой

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу В.В.Пашкурова

(підпис) (ініціали і прізвище)

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


