
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ Розпорядження №122 від 01.07.2019року

Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 508,620.00 гривень, у тому числі загального фонду 0.00 гривень та

спеціального фонду- 508,620.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Мета бюджетної програми
Будівництво обєктів соціальної та виробничої інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон україни "Про місцеве самоврядування" зі змінами,Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,наказу 
Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів» зі змінами, рішення Олександрівської селищної ради від 05 квітня 2019 року №1 "Про внесення змін до селищного 
бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік",рішення Олександрівської селищної ради від 26  червня  2019 року №1 "Про внесення змін до селищного 
бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік".



№ з/п Завдання

1 Будівництво обєктів соціальної та виробничої інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 будівництво обєктів комунальної власності 0.00 508,620.00 508,620.00

Усього 0.00 508,620.00 508,620.00

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 0.00 508,620.00 508,620.00

Усього 0.00 508,620.00 508,620.00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0.00
0 вартість будівництва тис.грн. пкд 0.00 508,620.00 508,620.00
0 Продукту 0.00
0 кількість обєктів , які планується побудувати од. пкд 0.00 2.00 2.00
0 Ефективності 0.00
0 середні витрати на будівництво одного обєкта тис.грн. розрахунково 0.00 254,310.00 254,310.00

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Олександрівська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

7/1/2019
(Дата погодження)

М.П.

Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 
2019рік

Одиниця 
виміру



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ Розпорядження №122 від 01.07.2019року

Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 148,220.00 гривень, у тому числі загального фонду 0.00 гривень та

спеціального фонду- 148,220.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Мета бюджетної програми
Проведення   невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція обєктів  загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" , Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " зі змінами, Закон України "Про Державний 
бюджет України на 2018 рік”, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів”, Міністерства  освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження  Типового переліку бюджетних програм і результативних  показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення Олександрівської селищної ради від 05 квітня 2019 року №1 "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної 
ради Вознесенського району на 2019 рік",рішення Олександрівської селищної ради від 26  червня  2019 року №1 "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної 
ради Вознесенського району на 2019 рік".



№ з/п Завдання

1 виконання робіт з будівництва та реконструкції обєктів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 будівництво обєктів галузі освіти 0.00 148,220.00 148,220.00

Усього 0.00 148,220.00 148,220.00

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 0.00 148,220.00 148,220.00

Усього 0.00 148,220.00 148,220.00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0.00
0 вартість робіт на реконструкцію та будівництво обєктів освіти грн. ПКД 0.00 5.00 5.00
0 Продукту 0.00
0 кількість обєктів що планується реконструювати,побудувати од. ПКД 0.00 5.00 5.00
0 Ефективності 0.00

0
середня вартісь робіт на реконструкцію та будування одного обєкту

грн. розрахунково 0.00 29,644.00 29,644.00

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Олександрівська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

7/1/2019
(Дата погодження)

М.П.

Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 
2019рік

Одиниця 
виміру



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ Розпорядження №122 від 01.07.2019року

Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 213,665.00 гривень, у тому числі загального фонду 100,000.00 гривень та

спеціального фонду- 113,665.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

№ з/п Ціль державної політики

1

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Земельний кодекс України зі змінами, Закон України 
"Про регулювання містобудівної діяльності" зі змінами, Закон України "Про землеустрій" зі змінами , наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про 
затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів» зі 
змінами,рішення Олександрівської селищної ради від 05 квітня 2019 року №1 "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 
рік",рішення Олександрівської селищної ради від 26 червня 2019 року №1 "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 
рік".

діяльність у сфері землеустрою спрямована на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами із забезпечення 
сталого розвитку землекористування



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою 100,000.00 113,665.00 213,665.00

Усього 100,000.00 113,665.00 213,665.00

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

1 100,000.00 113,665.00 213,665.00

Усього 100,000.00 113,665.00 213,665.00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0.00
0 обсяг видатків на виготовлення технічної документації грн. технічна документація 100,000.00 113,665.00 213,665.00
0 Продукту 0.00

0 од.
технічна документація

1.00 1.00 2.00

0 Ефективності 0.00

0 грн.
розрахунково

100,000.00 113,665.00 213,665.00

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Олександрівська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

7/1/2019
(Дата погодження)

М.П.

Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 
2019рік

Одиниця 
виміру

кількість обєктів на яку планується виготовити технічну 
документацію

середні видатки на виготовлення технічної документації із 
землеустрою на один обєкт



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ Розпорядження №122 від 01.07.2019року

Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000
Олександрівська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1,097,352.00 гривень, у тому числі загального фонду 958,220.00 гривень та

спеціального фонду- 139,132.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Організація благоустрою населених пунктів, утримання об'єктів благоустрію в належному стані

7. Мета бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон україни "Про місцеве самоврядування" зі змінами,Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік",наказ  
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 " Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання обєктів благоустрою 
населених пунктів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів" зі змінами,наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних 
програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів» зі змінами ,  рішення Олександрівської селищної ради від 22 грудня 2018 року №2 
"Про селищний бюджет Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік",рішення Олександрівської селищної ради від 05 квітня 2019 року №1 "Про внесення змін 
до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік",рішення Олександрівської селищної ради від 26 червня 2019 року №1 "Про внесення змін до 
селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік".



Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства
2 Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури
3 Забезпечення благоустрою кладовищ
4 Проведення поточного ремонту об`єктів вуличного освітлення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 видатки на електроенергію та обслуговування вуличного освітлення 465,820.00 0.00 465,820.00
2 поточний ремонт та утримання вуличного освітлення 237,200.00 0.00 237,200.00
3 капітальний ремонт обєктів дорожньої інфраструктури 0.00 139,132.00 139,132.00
4 Забезпечення благоустрою кладовищ 30,200.00 0.00 30,200.00
5 поточний ремонт доріг місцевого значення 190,000.00 0.00 190,000.00

Усього 923,220.00 139,132.00 1,062,352.00

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 0.00 139,132.00 139,132.00

2 Програма освітлення населених пунктів Олександрівської селищної ради 703,020.00 0.00 703,020.00
3 Програма зайнятості населення на 2019рік 30,200.00 0.00 30,200.00

4 190,000.00 0.00 190,000.00

Усього 923,220.00 139,132.00 1,062,352.00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0.00
0 Затрат 0.00

0 тис.кв.м пкд 0.35 0.00 0.35

0 тис.кв.м пкд 0.00 0.21 0.21

0
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою

га. 11.85 0.00 11.85

0
електроенергія для  вуличного освітлення

кВт.год 161,743.00 0.00 161,743.00

Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 
2019рік

Програма ремонту та утримання доріг в населених пунктах Олександрівської селищної 
ради на 2019 рік

Одиниця 
виміру

площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують 
поточного ремонту

площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують 
капітального ремонту

технчна документація території 
громади

акти використання електоенергії на 
2019 рік



0

кількість об`єктів вуличного освітлення (світлоточки)

шт. 1,106.00 0.00 1,106.00

0 Продукту 0.00
0 Продукту 0.00

0 тис.кв.м
пкд

0.35 0.00 0.35

0 тис.кв.м
пкд

0.00 0.21 0.21

0
площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати

га. 11.85 0.00 11.85

0
електроенергія для роботи обєктів вуличного освітлення

кВт.год 161,743.00 0.00 161,743.00

0 шт.
ПКД

119.00 0.00 119.00

0 Ефективності 0.00
0 Ефективності 0.00
0 середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів грн. розрахунково 550.00 0.00 550.00
0 середня вартість капітального ремонту 1 кв. м міських шляхів тис.грн. розрахунково 0.00 650.00 650.00

0
середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища

грн. 2,548.00 0.00 2,548.00

0
1 кВт.год електроенергії для вуличного освітлення

грн. 2.88 0.00 2.88

0 гривень 1,991.00 0.00 1,991.00

0 Якості 0.00
0 Якості 0.00

0 відс.
розрахунково

100.00 0.00 100.00

0 відс.
розрахунково

0.00 100.00 100.00

0 відс. 0.00 0.00 0.00

0 електроенергія вуличного освітлення відс. розрахунково 100.00 0.00 100.00

0 відс.
розрахунково

100.00 0.00 100.00

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Олександрівська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

7/1/2019
(Дата погодження)

М.П.

інформація про стан впровадження 
вуличного освітлення в 

Олександрівській  селищній раді за 
2019 рік

площа міських шляхів, на яких планується провести поточний 
ремонт

площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний 
ремонт

технчна документація території 
громади

акти використання електоенергії на 
2019 рік

кількість об`єктів вуличного освітлення які планується 
відремонтувати(світлоточки)

кошти виділені на благоустрій 
кладовищ/ кількість га на яких 

виконано благоустрій

акти використання електоенергії на 
2019 рік

середня вартість поточного ремонту однієї світлоточки вуличного 
освітлення

розрахунково( сума залучених 
коштів на поточний ремонт 

розділена на кількість 
відремонтованих світлоточок)

питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала 
поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту

питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала 
капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту

питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується 
здійснювати, у загальній площі кладовищ

площа , що запланована  до  площі 
фактично благоустроєної

питома вага обєктів відремонтованих до тих ,що планувалось 
відремонтувати



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ Розпорядження №122 від 01.07.2019року

Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000
Олександрівська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0114060 0828

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 869,343.00 гривень, у тому числі загального фонду 813,214.00 гривень та

спеціального фонду- 56,129.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Відродження і розвиток культури української нації
2 Забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно – мистецьких процесів самодіяльної художньої творчості

7. Мета бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 
закладів

Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон україни "Про місцеве самоврядування" зі змінами,Закон України  "Про культуру" зі змінами,Закон України "Про Державний 
бюджет України на 2018 рік",наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів" зі змінами,наказ Міністерства  фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» зі змінами,  рішення Олександрівської селищної ради від 22 грудня 2018 
року №2 "Про селищний бюджет Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік", рішення Олександрівської селищної ради від 05 квітня 2019 року №1 "Про 
внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік",рішення Олександрівської селищної ради від 26 червня 2019 року №1 "Про 
внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік".



Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2 Проведення капітального ремонту обєктів нежитлового фонду
3 Забезпечення роботи по відродженню та популяризації національно-культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

724,474.00 49,000.00 773,474.00

2
Забезпечення роботи по відродженню та популяризації національно-культурних традицій

88,740.00 0.00 88,740.00

3 капітальний ремонт установ культури 0.00 7,129.00 7,129.00
Усього 813,214.00 56,129.00 869,343.00

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 0.00 56,129.00 56,129.00

Усього 0.00 56,129.00 56,129.00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0.00
0 Затрат 0.00
0 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис  рік 8.95 0.00 8.95
0 кількість установ - усього у тому числі: будинків культури од. мережа рік 4.00 4.00 8.00
0 вартість кап. Ремонту од. пкд 0.00 7,129.00 7,129.00

0
кількість колективів народної творчості

шт. 3.00 0.00 3.00

0 Продукту 0.00
0 Продукту 0.00

0
кількість відвідувачів - усього

осіб 3,197.00 3,197.00 6,394.00

0
кількість обєктів , щодо яких планується проведення кап. Ремонту

од.
пкд

0.00 1.00 1.00

0 кількість учасників зайнятих в народних колективах осіб Списки учасників колективів 81.00 0.00 81.00

Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 
2019рік

Одиниця 
виміру

Паспорти народних,зразкових 
колективів

зведений звіт про діяльність 
клубних закладів  за  рік_x000D_

Форма № 7-НК



0 Ефективності 0.00
0 Ефективності 0.00

0
середні витрати на одного відвідувача

грн. 227.00 15.00 242.00

0 середні витрати на кап. Ремонт 1 обєкта грн. розрахунково 0.00 7,129.00 7,129.00

0
середні витрати на одного учасника народного колективу

грн. 1,096.00 0.00 1,096.00

0 Якості 0.00
0 Якості 0.00

0 відс. 5.00 0.00 5.00

0 відс. 2.00 0.00 2.00

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Олександрівська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

7/1/2019
(Дата погодження)

М.П.

витрати по загальному та 
спеціальному фонду/кількість 

відвідувачів на  рік

витрати по загальному та 
спеціальному фонду / кількість 

учасників у 2019 році

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду

число відвідувачів плановий 
рік/число відвідувачів 
попередній_x000D_

 рік

динаміка зростання кількості учасників залучених до народних 
колективів

число учасників 2019рік/число 
учасників 2018 рік



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ Розпорядження №122 від 01.07.2019року

Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0112152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 249,864.00 гривень, у тому числі загального фонду 249,864.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності лікарських засобів

7. Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у лікарських засобах

8. Завдання бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон україни "Про місцеве самоврядування" зі змінами ,Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік",наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,ЗАКОН 
УКРАЇНИ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" зі змінами, Н А К А З  від  26.05.2010  N 283/437  Про затвердження Типового переліку бюджетних   програм та 
результативних показникі  їх виконання для місцевих бюджетів   у галузі "Охорона здоров'я"  зі змінами  ,  рішення Олександрівської селищної ради від 22 грудня 2018 року №2 "Про 
селищний бюджет Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік",рішення Олександрівської селищної ради від 26 червня 2019 року №1 "Про внесення змін до 
селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік".



№ з/п Завдання

1 Повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів (пільгові рецепти доя окремих категорій населення)
2 Повне або часткове відшкодування вартості продуктів лікувального харчування (Прекуніл КомідаС)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 78,000.00 0.00 78,000.00

2 171,864.00 0.00 171,864.00

Усього 249,864.00 0.00 249,864.00

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 протидії захворюванням на туберкульоз 249,864.00 0.00 249,864.00

Усього 249,864.00 0.00 249,864.00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0.00
0 Обсяг видатків на відшкодування вартості гривень розрахунково 78,000.00 0.00 78,000.00
0 Обсяг видатків на відшкодування вартості гривень розрахунково 171,864.00 0.00 171,864.00
0 Продукту 0.00
0 Кількість хворих що потребують відшкодування вартості осіб  кількість хворих, згідно ф.12 4,431.00 0.00 4,431.00

0
Кількість хворих що потребують відшкодування вартості

осіб 1.00 0.00 1.00

0 Ефективності 0.00
0 Середні витрати на 1 хворого гривень розрахунково 18.00 0.00 18.00
0 Середні видатки на 1 хворого гривень розрахунково 171,864.00 0.00 171,864.00
0 Якості 0.00

0 відс.
розрахунково

100.00 0.00 100.00

0 відс.
розрахунково

100.00 0.00 100.00

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Олександрівська селищна рада

Повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів (пільгові рецепти доя 
окремих категорій населення)

Повне або часткове відшкодування вартості продуктів лікувального харчування (Прекуніл 
КомідаС)

Одиниця 
виміру

Заява. Постанова Кму №160 від 
31.03.2015р.

Рівень забезпечення потреби у лікарських засобах для лікування 
хворих

Рівень забезпечення потреби у лікарняних засобах для лікування 
хворих



(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

7/1/2019
(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ Розпорядження №122 від 01.07.2019року

Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0112111 0726

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1,037,344.00 гривень, у тому числі загального фонду 991,040.00 гривень та

спеціального фонду- 43,064.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги
2 Забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності лікарських засобів

7. Мета бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон україни "Про місцеве самоврядування" зі змінами ,Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік",наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,ЗАКОН 
УКРАЇНИ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" зі змінами, Н А К А З  від  26.05.2010  N 283/437  Про затвердження Типового переліку бюджетних   програм та 
результативних показникі  їх виконання для місцевих бюджетів   у галузі "Охорона здоров'я"  зі змінами  ,  рішення Олександрівської селищної ради від 22 грудня 2018 року №2 "Про 
селищний бюджет Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік", рішення Олександрівської селищної ради від 05 квітня 2019 року №1 "Про внесення змін до 
селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік", рішення Олександрівської селищної ради від 26 червня 2019 року №1 "Про внесення змін до 
селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік".



Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню первинної допомоги за місцем проживання (перебування)
2 Забезпечення фінансування  КПК " Олександрівський ЦПМСД" комунальних послуг та енергоносіїв.
3 Капітальний ремонт закладів медицини

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення фінансування  КПК " Олександрівський ЦПМСД"

979,160.00 0.00 979,160.00

2 капітальний ремонт установ медицини 11,880.00 43,064.00 54,944.00
Усього 991,040.00 43,064.00 1,034,104.00

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 0.00 43,064.00 43,064.00

2 979,160.00 0.00 979,160.00

Усього 979,160.00 43,064.00 1,022,224.00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0.00
0 вартість наданої фінансової підтримки гривень кошторис 0112111 2019 рік 979,160.00 0.00 979,160.00
0 кількість обєктів що потребує ремонту шт. пкд 1.00 1.00 2.00
0 Продукту 0.00
0 кількість установ шт. мережа 1.00 0.00 1.00
0 кількість обєктів що планується відремонтувати шт. пкд 0.00 1.00 1.00
0 Ефективності 0.00

0
середня вартість ремонту одного обєкту

грн. 11,880.00 43,064.00 54,944.00

0 Якості 0.00

0 відс.
розрахунково

100.00 0.00 100.00

Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 
2019рік

Програма розвитку та фінансової підтримки_x000D_
Комунального некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги»

Одиниця 
виміру

Сума витрат по спец. фонду 
розділена на кількість 

відремонтованих об’єктів

питома вага наданого фінансівання комунальних послуг та 
енергоносіїв до запланованого



0
питома вага відремонтованих обєктів

відс. 0.00 100.00 100.00

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Олександрівська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

7/1/2019
(Дата погодження)

М.П.

кількість обєктів що потребує 
ремонту розділити на кількість  

відремонтованих об’єктів



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ Розпорядження №122 від 01.07.2019року

Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0111100 0960

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2,284,491.00 гривень, у тому числі загального фонду 2,191,945.00 гривень та

спеціального фонду- 92,546.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Сприяння умов для розвитку культури, національно- культурних традицій населення

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 
театральними, хоровими, мистецькими)

Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон україни "Про місцеве самоврядування" зі змінами ,Закон України  "Про культуру" зі змінами ,Закон України "Про Державний 
бюджет України на 2017 рік",наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів" зі змінами,наказ Міністерства  фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» зі змінами, рішення Олександрівської селищної ради від 22 грудня 2018 року 
№2 "Про селищний бюджет Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік", рішення Олександрівської селищної ради від 05 квітня 2019 року №1 "Про внесення 
змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік". рішення Олександрівської селищної ради від 26 червня 2019 року №1 "Про внесення 
змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2 Капітальний ремонт

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 2,191,945.00 88,430.00 2,280,375.00

2 капітальний ремонт установ освіти 0.00 4,116.00 4,116.00
Усього 2,191,945.00 92,546.00 2,284,491.00

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 0.00 4,116.00 4,116.00

Усього 0.00 4,116.00 4,116.00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0.00
0 кількість установ - усього од. мережа 2.00 0.00 2.00
0 середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу од. штатний розпис 22.00 1.00 23.00
0 кількість обєктів що потребує ремонту шт. пкд 0.00 1.00 1.00
0 Продукту 0.00

0 осіб мережа 224.00 10.00 234.00

0 кількість обєктів що планується відремонтувати шт. пкд 0.00 1.00 1.00
0 Ефективності 0.00

0
кількість учнів на одну педагогічну ставку

осіб 10.00 10.00 20.00

0 грн. 9,785.00 8,843.00 18,628.00

0
середня вартість кап. Ремонту 1 обєкту

грн. 0.00 4,116.00 4,116.00

0 Якості 0.00

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого 
мистецтва та художнього промислу

Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 
2019рік

Одиниця 
виміру

середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного 
виховання, - всього

середня кількість дітей /середнє 
число окладів (ставок) 

педагогічного персоналу

витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах 
естетичного виховання

видатки по загальному та 
спеціальному фрнду за рік/ середню 

кількість учнів за рік

Сума витрат по спец. фонду 
розділена на кількість 

відремонтованих об’єктів



0 відс. 4.00 0.00 4.00

0 відс. 0.00 100.00 100.00

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Олександрівська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

7/1/2019
(Дата погодження)

М.П.

відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в 
загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах

плата за послуги згідно КБКД 
25010100 по КПК 0111100 /видатки 

по загальному та спеціальному 
фонду за  рік

питома вага  кількості обєктів що потроебують ремонту до обєктів 
відремонтованих

кількість обєктів що потребує 
ремонту розділити на кількість  

відремонтованих обєктів



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ Розпорядження №122 від 01.07.2019року

Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000
Олександрівська селищна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0111010 0910 Надання дошкільної освіти

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 117,964.00 гривень, у тому числі загального фонду 19,980.00 гривень та

спеціального фонду- 97,984.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

№ з/п Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

- Конституція України;_x000D__x000D_
- Бюджетний кодекс України;_x000D__x000D_
 - Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"_x000D__x000D_
 - Наказ міністерства освіти і науки України № 992 від 10.07.2017 р. Про затвердження Типового переліку бюджетних   програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Освіта" ;_x000D__x000D_
- Закон України "Про освіту" від 05 вересня 2017 року N 2145-УІII ;_x000D__x000D_
- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 No 1591 зі змінами та доповненнями;_x000D__x000D_
-  рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2018 року  №2  "Про селищний бюджет Олександрівської  селищної ради Вознесенського району  на 2019 рік"_x000D__x000D_
--  рішення Олександрівської селищної ради від 05.04.2019 року  №1  "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської  селищної ради Вознесенського району  на 2019 
рік"_x000D_
-  рішення Олександрівської селищної ради від 26.06.2019 року  №1  "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської  селищної ради Вознесенського району  на 2019 рік"



1 Доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних закладах дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Капітальний ремонт

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 капітальний ремонт установ освіти 19,980.00 97,984.00 117,964.00

Усього 19,980.00 97,984.00 117,964.00

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 0.00 97,984.00 97,984.00

Усього 0.00 97,984.00 97,984.00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0.00
0 кількість обєктів , що потребують ремонту шт. ПКД 2.00 2.00 4.00
0 Продукту 0.00
0 кількість обєктів , що планується відремонтувати шт. ПКД 2.00 2.00 4.00
0 Ефективності 0.00

0
середня вартість кап. Ремонту 1 обєкту

грн. 9,990.00 48,992.00 58,982.00

0 Якості 0.00

0 відс. 100.00 100.00 200.00

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 
2019рік

Одиниця 
виміру

Сума витрат  розділена на кількість 
відремонтованих об’єктів

питома вага обєктів , що потребують ремонту до обєктів 
відремонтованих

кількість обєктів що потребує 
ремонту розділити на кількість  

відремонтованих обєктів



Олександрівська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

7/1/2019
(Дата погодження)

М.П.
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