
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 сільського голови Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.06.2020 № 69-ОД

___________ 0100000___________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

_____Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області_________________04391434
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

___________ 0110000___________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

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

04391434
(код за ЄДРПОУ)

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів 18512000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету) (код Типової програмної 
класифікації видатків та

*
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 246 130 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 1 246 130 гривень.

5. 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 2020 рік»;
- Рішення сорок четвертої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 23.12.2019 «Про бюджет Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади 

на 2020 рік» зі змінами;
- 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;

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення охорони навколишнього природного середовища



7. Мета бюджетної програми Охорона навколишнього п р и р о д н о г о  середовища 

Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Проведення заходів із охорони навколишнього природного середовища

2 Проектування реконструкції об’єктів

9. Напрями використання бюджетних коштір
гривень

"9 з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Оплата послуг ( крім комунальних ) 160 000 160 000
2 Капітальний ремонт інших об'єктів 586 130 586 130
3 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 500 000 500 000

Усього 1 246 130 1 246 130

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

4 з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Програма охорони природного навколишнього середовища 

Миколаївської сільської ради Сумського району на 2020-2022
роки

* 1 246 130 1 246 130

Усього 1 246 130 1 246 130
11. Результативні показники бюджетної програми:

4 з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на послуги з чищення 
питних колодязів тис.грн. розрахунок до кошторису 100.000 100.000

Обсяг видатків на послуги по видаленню 
небезпечних бур’янів (амброзії) тис.гри. розрахунок до кошторису 48.000 48.000

Обсяг видатків на послуги з виготовлення 
паспорта водного об'єкта (став в межах 
с.Миколаївка)

тис.грн. розрахунок до кошторису 12.000 12.000

Обсяг видатків на "Капітальний ремонт 
греблі для поліпшення технічного стану 
ставу у с. Миколаївка Сумського району 
Сумської області"

тис.грн. розрахунок до кошторису 280,715 280,715



Обсяг видатків на капітальний ремонт 
гідроспоруди в с.Кекине" тис.грн. розрахунок до кошторису 305,415 305,415

Обсяг видатків на Реконструкцію очисних 
споруд будинків 1-8 по вул. Молодіжна, с. 
Миколаївка, Сумського району Сумської 
області

тис.грн. розрахунок до кошторису 500,000 500,000

2 продукту
• 'Т і

кількість населених пунктів од. 22 22

кількість об’єктів, які планується 
відремонтувати од. 2 2

кількість об’єктів, які планується 
реконструювати од. 1 1

3 ефективності

середні витрати на один населений пункт тис.грн.

Розрахунково 
(відношення обсягу 

видатків до кількості 
населених пунктів)

56,642 56,642

середні витрати на капітальний ремонт 
одного об’єкту тис.грн. Розрахунково(обсяг 

видатків/к-ть об'єктів) 293,065 293,065

середні витрати на реконструкцію одного
об’єкту тис.грн. Розрахунково(обсяг 

видатків/к-ть об'єктів) 500,000 500,000

4 якості

рівень готовності об’єктів будівництва 
(кап італ ьного ремонту,реко нструкції)

відс. % 100 100

Вікторія НЕПИЙВОДА_______________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторина ПАШКУРОВА_____________
(ініціали/ініціал, прізвище)

.ерівник установи - головного 
озпорядника бюджетних коштів / 
зступник керівника установи

ОГОДЖЕНО:
азва місцевого фінансового органу
'інансове управління Миколаївської сільської ради 
ерівник місцевого фінансового органу /

(підпис)


