
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 від 10 січня 2020 року №12-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1
.

0100000 Дмитрівська сільська рада 04365267
(код Програмної класифікації видатків т
а кредитування місцевого бюджету)

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

2. 0110000 Дмитрівська сільська рада 04365267
(код Програмної класифікації видатків т
а кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3
.

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 11514000000
(код Програмної класифікації видатків т
а кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації вида
тків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифіка
ції видатків та кредитування бю

джету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2,754,724.00 гривень, у тому числі загального фонду 2,754,724.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюдждетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування";   Закон України «Про благоустрій населених пунктів», рішення Кіровоградської обласної ради
"Про обласний бюджет на 2020 рік", рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 18 грудня 2019 року №551 "Про сільський бюджетДмитрівської сільської об'єднаної
територіальної громади на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
2 Забезпечення благоустрою кладовищ
3 Забезпечення утримання в належному стані зовнішнього освітлення

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення заходів з благоустрою та зовнішнього освітлення в населених пунктах

сільської ради 2,754,724.00 0.00 2,754,724.00

УСЬОГО 2,754,724.00 0.00 2,754,724.00

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

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

1 2 3 4 5
1 Програма благоустрою населених пунктів Дмитрівської сільської ради на 2020 рік 2,754,724.00 0.00 2,754,724.00

Усього 2,754,724.00 0.00 2,754,724.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0.00

1 обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах грн. кошторис 2,754,724.00 0.00 2,754,724.00

0 Продукту 0.00
2 кількіть сміттєзвалищ од. генеральний план 1.00 0.00 1.00

2 кількість населених пунктів, що потребують підвищення рівня
благоустрій од. генеральний план 9.00 0.00 9.00

0 Ефективності 0.00
3 середня вартість утримання 1 сміттєзвалища грн. кошторис 50,000.00 0.00 50,000.00

3 середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному
населенному пункті грн. розрахунок 300,524.89 0.00 300,524.89

3 середня вартість утримання зовнішнього освітлення населених
пунктів об`єднаної територіальної громади грн. розрахунок 1,268,640.00 0.00 1,268,640.00

Дмитрівський сільський голова Н. Стиркуль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер

А. Заєць

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
1/10/2020

(Дата погодження)
М.П.


