
ЗАТВЕРДЖЕНО '
Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу 

Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області від
04.02.2019 №22-ОД__________________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
ФУ Миколаївської сільської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 №01-ПБП

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0 1 0 0 0 0 0 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(КТПКВК МБ) 

0 1 1 0 0 0 0

(найменування головного розпорядника)
&

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0116013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 750 572 гривень, у тому числі загального фонду - 582 000 гривень та спеціального фонду - 168 572 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: -Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
- Рішення тридцять першої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 21.12.2018 «Про сільський бюджет Миколаївської сільської ради на 2019

рік»;
- Укази і розпорядження Президента України;
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;
- Накази Державної казначейської служби України;



с, (
6 . Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

7. Завдання бюджетної програми:
N з/п Завдання

1 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

1 Забезпечення належної та безперебійної роботи 
водопровідно-каналізаційного господарства 582 000 168 572 750 572

Усього 582 000 168 572 750 572
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної 
громади на 2019 рік 582 000 582 000

Усього 582 000 582 000
10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру
%

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг видатків на придбання 
обладнання для водонапірної 
башти

тис.грн. Розрахунок до 
кошторису 290,000 290,000

Обсяг видатків на придбання 
матеріалів для виконання послуг по 
розмежуванню показників 
лічильника, встановленого на 
водонапірній башні на території 
школи с.Миколаївка,с.Рогізне

тис.грн. Розрахунок до 
кошторису 50,000 50,000

Обсяг видатків на придбання 
лічильника для обліку 
електроенергії (скважина 
с.Кекине,с.Капітанівка)

тис.грн. Розрахунок до 
кошторису 5,000 5,000



обсяг видатків на поточний ремонт 
водопровідної мережі тис.грн. Розрахунок до 

кошторису 198,000
1,

198,000

обсяг видатків на послуги по 
розмежуванню показників 
лічильника, встановленого на 
водонапірних баштах

тис.грн. Розрахунок до 
кошторису 21,000 21,000

обсяг видатків на послуги з 
проведення лабораторних 
досліджень безпечності та якості 
питної води

тис.грн. Розрахунок до 
кошторису 10,000 10,000

обсяг видатків на послуги по 
встановленню лічильника обліку 
електроенергії (скважина 
с.Кекине,с.Капітанівка)

тис.грн. Розрахунок до 
кошторису 8,000 8,000

обсяг видатків на оплату за 
електроенергію тис.грн. Розрахунок до 

кошторису 168,572 168,572

2 продукту

кількість працюючих свердловин од. Звітність 7 7

обсяг використаної електроенергії кВт Розрахунок до 
кошторису 49 580 * 49 580

3 ефективності

середня сума витрат на одну 
свердловину грн.

розрахуй ково(обсяг 
видатків/кількість %

свердловин)
83 143 24 082 107 225

4 якості

Забезпечення безперебійного 
водопостачання населення громади 
та бюджетних установ

відс. 100 100

рівник установи головного розпорядника 
джетних коштів С.В.Самотой

(ініціали та прізвище)

ІГОДЖЕНО:
зівник фінансового органу В.В.Пашкурова

(ініціали та прізвище)




