
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)

06.10.2021 № 137-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

____________ 0100000____________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

____________ 0110000____________
(код Програмної класифікації видаїків та кредитування 

місцевого бюджету)

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

0116013

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

6013 0620

(код Типової програмної (код Функціональної класифікації 
класифікації видатків та видатків та кредитування

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства

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

04391434
(код за ЄДРПОУ)

04391434
(код за ЄДРПОУ)

18312000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 604 974 гривень, у тому числі загального фонду 307 700 гривень та спеціального фонду 297 274 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 2021 рік»;
- Рішення третьої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 23.12.2020 «Про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 2021 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;



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

N з/п Ціль державної політики

Забезпечення сталого розвитку систем водопровідно-каналізаційного господарства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно- 

каналізаційного господарства 307 700 255 274 562 974

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування 42 000 42 000

Усього 307 700 297 274 604 974
10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 ->

J 4 5

1
Програма "Реформування та розвитбк водопровідно- 

каналізаційного господарства Миколаївської сільської ради на 
2020-2022 роки"

208 700 42 000 250 700

2
і Ірограма економічного та соціального розвитку Миколаївської 

сільської ради на 2020-2022 рік 99 000 99 000

Усього 307 700 42 000 349 700
’еіулі.гативіп показники бюджетної програми

N з/п 1 Іоказники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд У сь о г о

1 2 3 4 5 6 7
1 за ї ра і

обе я і видатків на придбання обладнання 
для водонапірної баш ти тис.гри. Розрахунок до 

кошторису 50,000 42,000 9 2 ,0 0 0



Обсяг видатків на придбання матеріалів 
для виконання послуг по розмежуванню 
показників лічильника, встановленого на 
водонапірних баштах

тис.грн. Розрахунок до 
кошторису 20,000 20.000

Обсяг видатків на придбання лічильника 
для обліку електроенергії тис.грн.

Розрахунок до 
кошторису 19,100 19,100

обсяг видатків на поточний ремонт 
водопровідних мереж населених пунктів тис.грн.

Розрахунок до 
кошторису 84,340 84,340

Обсяг видатків на послуги з технічного 
обслуговування електричних установок тис.грн. Розрахунок до 

кошторису 1,750 1,750

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

тис.грн. Розрахунок до 
кошторису 20,000 20,000

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

тис.грн.
Розрахунок до 

кошторису 49,000 49,000

обсяг видатків на послуги по 
виготовленню ТУ з приєднання 
електроустановок

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

'
обсяг видатків на лабораторні 
випробування та технічна перевірка 
роботи засобу обліку електроенергії 
артезіанської свердловини с.Яструбине

тис.грн. Розрахунок до 
кошторису 1,510 1,510

обсяг видатків на послуги по 
встановленню лічильника обліку 
електроенергії

тис.грн. Розрахунок до 
кошторису 2,000 2,000

обсяг видатків на послуги з очищення та 
хлорування водонапірних башт тис.грн. Розрахунок до 

кошторису 30,000 30,000

обсяг видатків на послуги по 
встановленню огорожі санітарно-захисної 
зони на артезіанських свердловинах

тис.грн. Розрахунок до 
кошторису 20.000 20.000

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

кошторису 255,274 255,274



2 продукту

кількість працюючих свердловин од. Звітність 11 1 1

обсяг використаної електроенергії к Вт Розрахунок до 
кошторису 60 491 60 491

3 ефективності

середня сума витрат на одну свердловину грн.
розрахунково(обсяг 
видаткі в/кіл ькість 

свердловин)
27 973 27 025 54 998

4 якості

Забезпечення безперебійного 
водопостачання населення громади та 
бюджетних установ

відс. і 00 100

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Миколаївської сільської ради 
Начальник управління

Сергій СЛМОТОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторина ПАШКУРОВА
(ініціати/ініціал. прізвище)


