
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ №26 від 29.01.2020 року 
Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Олександрівська селищна рада

04376162

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 0150 0111 14503000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5,182,495.00 гривень, у тому числі загального фонду 5,162,495.00 гривень та

спеціального фонду- 20,000.00 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 виконання наданих законодавством повноважень.Надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

Конституція України,Бюджетний кодекс України зі змінами,Закон україни "Про місцеве самоврядування" зі змінами,Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" 
зі змінами,Знаказ 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 від 01.10.2010  № 1147"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами, листа Міністерства фінансів України від 05.09.2019 року №05110-14-6/22263,рішення Олександрівської селищної ради від  21 грудня 
2019 року №2 ««Про  бюджет об’єднаної територіальної громади Олександрівської селищної ради  Вознесенського району на 2020 рік»



7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2

3 Капітальний ремонт обєктів Олександрівської селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

1 5,162,495.00 20,000.00 5,182,495.00

УСЬОГО 5,162,495.00 20,000.00 5,182,495.00

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 0.00 0.00

Усього 0.00 0.00 0.00

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 штатних одиниць од. штатний розпис 41.00 0.00 41.00

0 Кількість обєктів що потребеє  ремонту шт. ПКД 0.00 0.00 0.00

0 Продукту 0.00
0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. книга вхідної інформації 1,400.00 0.00 1,400.00

0

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од. 375.00 0.00 375.00

0 Кількість обєктів що планується відремонтувати шт. ПКД 0.00 0.00 0.00

0 Ефективності 0.00

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у 
відповідній сфері

 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг 
дітям, молоді та сімям , які опинились у складних життєвих обставинах

Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 
2019рік

Одиниця 
виміру

журнал реєстрації розпорядженнь 
селищного голови Олександрівської 

селищної ради;журнал реєстрації 
рішень виконкомуОлександрівської 

селищної ради;книга реєстрації 
рішень Олександрівської селищної 

ради.



0 од. 34.00 0.00 34.00

0 од. 9.00 0.00 9.00

0

витрати на утримання 1 штатної одиниці

гривень 125,915.00 488.00 126,403.00

0

Середня вартість ремонту 1 обєкту

грн. 0.00 0.00 0.00

0 Якості 0.00

0 відс. 0.00 0.00 0.00

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)

1/29/2020

(Дата погодження)

М.П.

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

кількість виконаних листів, 
звернень, заяв, скарг розділена на 

кількість штатних одиниць

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

кількість прийнятих нормативно-
правових актів розділена на 
кількість штатних одиниць

сума запланованих витрат по 
загальному та спеціальному фондах 

розділена на кількість штатних 
одиниць

Сума витрат по спец. фонду 
розділена на кількість 

відремонтованих обєктів

Питома вага кількості обєктів що потребує ремонту до обєктів 
відремонтованих

кількості обєктів що потребує 
ремонту розділити на кількість  

відремонтованих



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ №26 від 29.01.2020 року 
Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3. 0111100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 14503000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2,691,247.00 гривень, у тому числі загального фонду 2,620,817.00 гривень та

спеціального фонду- 70,430.00 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

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,лист МФУ від 06.08.2018 р. №05110-14-8/20820. ,листа 
Міністерства фінансів України від 05.09.2019 року №05110-14-6/22263,рішення Олександрівської селищної ради від  21 грудня 2019 року №2 ««Про  бюджет об’єднаної територіальної 
громади Олександрівської селищної ради  Вознесенського району на 2020 рік»



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 2,620,817.00 70,430.00 2,691,247.00

2 капітальний ремонт приміщень 0.00 0.00 0.00

УСЬОГО 2,620,817.00 70,430.00 2,691,247.00

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 0.00 0.00

Усього 0.00 0.00 0.00

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 23.00 1.00 24.00

0 кількість обєктів що потребує ремонту шт. ПКД 0.00 0.00 0.00

0 Продукту 0.00

0 осіб мережа 224.00 9.00 233.00

0 кількість обєктів що планується відремонтувати шт. ПКД 0.00 0.00 0.00

0 Ефективності 0.00

0

кількість учнів на одну педагогічну ставку

осіб 10.00 10.00 20.00

0 грн. 9,151.00 7,043.00 16,194.00

0

середня вартість кап. Ремонту 1 обєкту

грн. 0.00 0.00 0.00

0 Якості 0.00

0 відс. 3.00 0.00 3.00

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

загальна вартість витрат по ремонту 
розділити на кількість 

відремонтованих обєктів

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



0 відс. 0.00 0.00 0.00

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)

1/29/2020

(Дата погодження)

М.П.

питома вага  кількості обєктів що потроебують ремонту до обєктів 
відремонтованих

кількість  обєктів що потроебують 
ремонту розділити на кількість 

відремонтованих обєктів



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ №26 від 29.01.2020 року 
Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3. 0112111 2111 0726 14503000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 754,730.00 гривень, у тому числі загального фонду 754,730.00 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 діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги

7. Мета бюджетної програми

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

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)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

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, листа Міністерства фінансів України від 05.09.2019 року №05110-14-
6/22263,рішення Олександрівської селищної ради від  21 грудня 2019 року №2 ««Про  бюджет об’єднаної територіальної громади Олександрівської селищної ради  Вознесенського району 
на 2020 рік»



№ з/п Завдання

1 Початкова організація роботи КЗ " Олександрівський ЦПМСД"

2 Забезпечення надання населенню первинної допомоги за місцем проживання (перебування)

3 Забезпечення фінансування  КПК " Олександрівський ЦПМСД" комунальних послуг та енергоносіїв.

4 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  КНПК " Олександрівський ЦПМСД" 578,051.00 0.00 578,051.00

2 Повне або часткове відшкодування вартості лікувального харчування 176,679.00 0.00 176,679.00

УСЬОГО 754,730.00 0.00 754,730.00

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 0.00 0.00

2 754,730.00 0.00 754,730.00

Усього 754,730.00 0.00 754,730.00

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 штатних одиниць

шт.од 0.00 0.00 0.00

0

в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу

шт.од 0.00 0.00 0.00

0 гривень
звіт

578,051.00 0.00 578,051.00

0 кількість обєктів що потребує ремонту шт. ПКД 0.00 0.00 0.00

0 обсяг видатків на придбання лікувального харчування грн. розрахунково 176,679.00 0.00 176,679.00

0 Продукту 0.00

Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 
2019рік

Програма розвитку та фінансової підтримкиКомунального некомерційного 
підприємства «Олександрівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги»_x000D_
Комунального некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги»

Одиниця 
виміру

штатний розпис КЗ" 
Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної  допомоги " 2017 

рік

штатний розпис КЗ" 
Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної  допомоги " 2018 

рік

вартість комунальних послуг та енергоносіїв та інших витрат для 
цпмсд



0

кількість прикріпленого населення

осіб 0.00 0.00 0.00

0

кількість пролікованих хворих

осіб 0.00 0.00 0.00

0 кількість установ шт. мережа 1.00 0.00 1.00

0 кількість обєктів що планується відремонтувати шт. ПКД 0.00 0.00 0.00

0 осіб 0.00 0.00 0.00

0

середня вартість ремонту одного обєкту

грн. 0.00 0.00 0.00

0 середні витрати на одного хворого грн. розрахунково 176,679.00 0.00 176,679.00

0 Якості 0.00

0 відс. 0.00 0.00 0.00

0 відс.
розрахунково

100.00 0.00 100.00

0

питома вага відремонтованих обєктів

відс. 0.00 0.00 0.00

0 рівень забезпеченності у лікарському харчуванні 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)

1/29/2020

(Дата погодження)

М.П.

паспорта 
дільниць(Олександрівська,Трикратс

ька, Воронівська) по КЗ" 
Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної  допомоги " 2018 

рік

журнал обліку хворих по 
дільницях(Олександрівська,Трикрат

ська, Воронівська)   КЗ" 
Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної  допомоги " 2018 

рік

кількість прикріпленого населення на 1 доктора, який надає 
первинну допомогу

розрахунково(кількість 
прикріпленого населення/лікарів, 
які надають первинну допомогу) 

2018 рік

Сума витрат  розділена на кількість 
відремонтованих об’єктів

забезпечення повноти охоплення населення проживаючого на 
території громади

розрахунково(кількість 
зареєстрованого населення 

/кількість прикріпленого населення) 
2018рік

питома вага наданого фінансування комунальних послуг та 
енергоносіїв інших видатків для цпмсд до запланованого

кількість обєктів що потребує 
ремонту розділити на кількість  

відремонтованих об’єктів



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ №26 від 29.01.2020 року 
Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3. 0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 14503000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 76,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 76,000.00 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

№ з/п Завдання

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

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  , листа Міністерства фінансів України від 05.09.2019 року №05110-14-
6/22263,рішення Олександрівської селищної ради від  21 грудня 2019 року №2 ««Про  бюджет об’єднаної територіальної громади Олександрівської селищної ради  Вознесенського району 
на 2020 рік»



1 Повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів (туберкулін)

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

3 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 76,000.00 0.00 76,000.00

УСЬОГО 76,000.00 0.00 76,000.00

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

Усього 0.00

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 76,000.00 0.00 76,000.00

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 Ефективності 0.00
0 Середні витрати на 1 хворого гривень розрахунково 17.00 0.00 17.00

0 Якості 0.00

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)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

1/29/2020

(Дата погодження)

М.П.

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

Одиниця 
виміру

Рівень забезпечення потреби у лікарських засобах для лікування 
хворих



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ №26 від 29.01.2020 року 
Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3. 0113191 3191 1030
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

14503000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 62,550.00 гривень, у тому числі загального фонду 62,550.00 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 Вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги громадянам пільгової категорії, згідно програми

7. Мета бюджетної програми

надання матеріальної допомоги мешканцям Олександрівської селищної ради

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)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

Конституція України,Бюджетний кодекс України зі змінами,Закон україни "Про місцеве самоврядування" зі змінами,Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" 
зі змінами,Знаказ 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 від 01.10.2010  № 1147"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами,листа Міністерства фінансів України від 05.09.2019 року №05110-14-6/22263,рішення Олександрівської селищної ради від  21 грудня 
2019 року №2 ««Про  бюджет об’єднаної територіальної громади Олександрівської селищної ради  Вознесенського району на 2020 рік»



№ з/п Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

1 55,550.00 0.00 55,550.00

2 надання матеріальної допомоги учасникам АТО 7,000.00 0.00 7,000.00

УСЬОГО 62,550.00 0.00 62,550.00

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 62,550.00 0.00 62,550.00

Усього 62,550.00 0.00 62,550.00

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 витрати на надання матеріальної допомоги грн. кошторис 62,550.00 0.00 62,550.00

0 Продукту 0.00

0

кількість осіб що потребують матеріальної допомоги

осіб 16.00 0.00 16.00

0 Ефективності 0.00
0 кількість осіб які отримали матеріальну допомогу осіб звіт 16.00 0.00 16.00

0 Якості 0.00
0 питома вага отриманих матеріальних допомог до звернень 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)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

1/29/2020

матеріал. допомога УБД у роки Другої світової війни, Афганцям, інвалідам війни інших 
Держав, інвалідам війни АТО

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМАсоціального захисту населення "ТУРБОТА"_x000D_
на період 2020 – 2022 років_x000D_
соціального захисту населення "ТУРБОТА"_x000D_
на період 2020 – 2022 років

Одиниця 
виміру

КОМПЛЕКСНА 
ПРОГРАМА_x000D_

соціального захисту населення 
"ТУРБОТА"_x000D_

на період 2020 – 2022 років



(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ №26 від 29.01.2020 року 
Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3. 0113241 3241 1090 14503000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4,620,935.00 гривень, у тому числі загального фонду 4,390,685.00 гривень та

спеціального фонду- 230,250.00 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян , які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком , хворобою, інваліднів

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)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

Конституція України,Бюджетний кодекс України зі змінами ,Закон України "Про місцеве самоврядування" зі змінами ,закон України " Про соціальні послуги" зі змінами ,Закон 
України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю",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 соціальної політики України від 19.04.2017  № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” " зі змінами,листа Міністерства фінансів України від 
05.09.2019 року №05110-14-6/22263.рішення Олександрівської селищної ради від  21 грудня 2019 року №2 ««Про  бюджет об’єднаної територіальної громади Олександрівської селищної 
ради  Вознесенського району на 2020 рік»

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення, утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї , дітей та молоді, утримання 
стаціонарного відділення для одиноких осіб,людей похилого віку.



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян , які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком , хворобою, інваліднів

2 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сімям , які опинились у складних життєвих обставинах

3 Утримання стаціонарного відділення для обслуговуванняодиноких, одиноко проживаючих, непрацездатного віку, непрацездатних осіб.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

1 1,121,165.00 9,120.00 1,130,285.00

2 1,839,543.00 221,130.00 2,060,673.00

3 1,429,977.00 0.00 1,429,977.00

УСЬОГО 4,390,685.00 230,250.00 4,620,935.00

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 0.00 0.00

2
Комплексна програма соціального захисту людей Олександрівської селищної ради

4,390,685.00 230,250.00 4,620,935.00

Усього 4,390,685.00 230,250.00 4,620,935.00

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 штатних одиниць персоналу од. штатний розпис 15.00 0.00 15.00

0 кількість спеціалістів залучених до закладів осіб штатний розпис 12.50 0.00 12.50

0 кількість установ шт. мережа 1.00 1.00 2.00

0 Продукту 0.00

0 осіб. 110.00 0.00 110.00

0
кількість звернень до центрів

од.
журнал обліку прийому громадян

4,545.00 0.00 4,545.00

0 кількість осіб що обслуговуються в сиаціонарному відділенні осіб журнал обліку 16.00 16.00 32.00

0 Ефективності 0.00

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян , які не здатні до 
самообслуговування у звязку з похилим віком , хворобою, інваліднів

Обслуговування одиноких, одиноко проживаючих, непрацездатного віку непрацездатних 
осіб.

 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг 
дітям, молоді та сімям , які опинились у складних життєвих обставинах

Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 
2019рік

Одиниця 
виміру

чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)

Звіт " Інформація щодо отримувачів 
соціальних послуг по 

Олександрівській селищній раді"



0 осіб 9.00 0.00 9.00

0

середні витрати на 1 звернення

грн. 315.00 0.00 315.00

0 відс.
розрахунково

100.00 0.00 100.00

0 відс.

розрахунково

1.00 0.00 1.00

0 забезпечення потреб у послугах 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)

1/29/2020

(Дата погодження)

М.П.

чисельність обслуговування на 1 шт. од. професіонала ,фахівця та 
робітника,які надають соціальні послуги

кількість осіб, що потребують 
допомоги/кількість штат. од. 

персоналу

видатки на функціонування 
установи /кількість звернень до 

центрів

рівень охоплення послугами населення Олександрівської селищної 
ради

динаміка кількості учасників , охоплених заходами центрів 
соціальних служб для сімї ,дітей та молоді , порівняно з минулим 

роком



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ №26 від 29.01.2020 року 
Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3. 0113242 3242 1090 14503000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 211,788.00 гривень, у тому числі загального фонду 211,788.00 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 Вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги громадянам пільгової категорії, згідно програми

7. Мета бюджетної програми

запезпечення надання матеріальної допомоги мешканцям Олександрівської селищної ради що потрапили в тяжкі життєві обставини

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)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

Конституція України,Бюджетний кодекс України зі змінами ,Закон України "Про місцеве самоврядування" зі змінами ,закон України " Про соціальні послуги" зі змінами ,Закон 
України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю",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 соціальної політики України від 19.04.2017  № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” " зі змінами,листа Міністерства фінансів України від 
05.09.2019 року №05110-14-6/22263, рішення Олександрівської селищної ради від  21 грудня 2019 року №2 ««Про  бюджет об’єднаної територіальної громади Олександрівської селищної 
ради  Вознесенського району на 2020 рік».



№ з/п Завдання

1 Матеріальна допомога спрямована на підтримку мешканців у випадках тривалого , тяжкого захворювання, сметрі близьких родичів та у випадках викликаних непередбачуваними обставинами

2 матеріальна допомога хворим на онкологічні захворювання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

1 70,000.00 0.00 70,000.00

2  матеріальна допомога хворим на онкологічні захворювання 130,000.00 0.00 130,000.00

3
Надання одноразової матер.допомоги потерпілим  ЧАЄС І, ІІ, ІІІ категорій, вдовам ЧАЄС

11,788.00 0.00 11,788.00

УСЬОГО 211,788.00 0.00 211,788.00

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 "Загальноселищних заходів Олександрівської селищної ради " 0.00 0.00 0.00

2 Програма "Боротьби  з онкологічними захворюваннями  " 0.00 0.00 0.00

3 211,788.00 0.00 211,788.00

Усього 211,788.00 0.00 211,788.00

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 витрати на надання матеріальної допомоги грн. кошторис 70,000.00 0.00 70,000.00

0 витрати на надання матеріальної допомоги грн. кошторис 130,000.00 0.00 130,000.00

0 витрати на надання матеріальної допомоги грн. кошторис 11,788.00 0.00 11,788.00

0 Продукту 0.00

0

кількість осіб які потребують матеріальної допомоги

осіб 35.00 0.00 35.00

0
кількість осіб які потребують матеріальної допомоги

осіб 40.00 0.00 40.00

0

кількість осіб, що потребують метеріальної допомоги

осіб 29.00 0.00 29.00

0 Ефективності 0.00
0 кількість осіб які отримали матеріальну допомогу осіб звіт 35.00 0.00 35.00

 Матеріальна допомога спрямована на підтримку мешканців у випадках тривалого , 
тяжкого захворювання, сметрі близьких родичів та у випадках викликаних 
непередбачуваними обставинами

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМАсоціального захисту населення "ТУРБОТА"_x000D_
на період 2020 – 2022 років_x000D_
соціального захисту населення "ТУРБОТА"_x000D_
на період 2020 – 2022 років

Одиниця 
виміру

кількість поданих заяв на 
матеріальну допомогу у _x000D_

 році

кількість поданих заяв на 
матеріальну допомогу у  році

кількість поданих заяв на 
матеріальну допомогу у _x000D_

 році



0 кількість осіб які отримали матеріальну допомогу осіб звіт 40.00 0.00 40.00

0 відс.
розрахунково

100.00 0.00 100.00

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

(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

1/29/2020

(Дата погодження)

М.П.

питома вага отриманих матеріальних допомог до звернень за 
матеріальною допомогою

питома вага отриманих матеріальних допомог до звернень про 
отримання матеріальної допомоги

питома вага отриманих матеріальних допомог до звернень за 
матеріальною допомогою



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ №26 від 29.01.2020 року 
Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3. 0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 14503000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 230,938.00 гривень, у тому числі загального фонду 230,938.00 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 доступності для громадян документів та інформації,  сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування  та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

7. Мета бюджетної програми

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)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон україни "Про місцеве самоврядування" зі змінами,Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" зі змінами ,Закон 
України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України " Про культуру" 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,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,. листа Міністерства фінансів України від 05.09.2019 року №05110-14-6/22263,рішення Олександрівської селищної ради від  21 грудня 2019 року №2 ««Про  бюджет об’єднаної 
територіальної громади Олександрівської селищної ради  Вознесенського району на 2020 рік».

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 
користування бібліотеками



№ з/п Завдання

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

1 забезпечення основного виду діяльності бібліотек 230,938.00 0.00 230,938.00

УСЬОГО 230,938.00 0.00 230,938.00

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 0.00 0.00

Усього 0.00 0.00 0.00

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 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис  рік 2.50 0.00 2.50

0 кількість установ (бібліотек), од. мережа      рік 5.00 0.00 5.00

0 Продукту 0.00

0

число читачів

тис.чол. 2.60 0.00 2.60

0 Ефективності 0.00

0

середні затрати на обслуговування одного читача

грн. 89.00 0.00 89.00

0 Якості 0.00

0 відс. 1.00 0.00 1.00

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та 
зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 
2019рік

Одиниця 
виміру

Звіт про діяльність державних, 
публічних бібліотек, 

централізованих бібліотечних 
систем (ЦБС), що віднесені до 
сфери управління Міністерства 

культури і туризму України Форма 
№ 6-нк

витрати по загальному та 
спеціальному фонду / кількість 

читачів на  рік

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду

число книговидач плановий 
рік/число книговидач попередній 

рік



ПОГОДЖЕНО:
Олександрівська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

1/29/2020

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ №26 від 29.01.2020 року 
Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000
Олександрівська селищна рада

04376162

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3. 0114060 4060 0828 14503000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 974,328.00 гривень, у тому числі загального фонду 974,328.00 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 свободи творчості, вільного розвитку культурно – мистецьких процесів самодіяльної художньої творчості

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

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,листа Міністерства фінансів України від 05.09.2019 року №05110-
14-6/22263,рішення Олександрівської селищної ради від  21 грудня 2019 року №2 ««Про  бюджет об’єднаної територіальної громади Олександрівської селищної ради  Вознесенського 
району на 2020 рік»



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

875,974.00 0.00 875,974.00

2 капітальні ремонти установ культури 0.00 0.00 0.00

3
Забезпечення роботи по відродженню та популяризації національно-культурних традицій

98,354.00 0.00 98,354.00

УСЬОГО 974,328.00 0.00 974,328.00

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 0.00 0.00

Усього 0.00 0.00 0.00

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 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис  рік 9.00 0.00 9.00

0 кількість установ - усього у тому числі: будинків культури од. мережа рік 4.00 0.00 4.00

0 вартість кап. Ремонту од. ПКД 0.00 0.00 0.00

0
кількість колективів народної творчості

шт. 3.00 0.00 3.00

0 Продукту 0.00

0

кількість відвідувачів - усього

осіб 3,357.00 0.00 3,357.00

0
кількість обєктів , щодо яких планується проведення кап. Ремонту

од.
ПКД

0.00 0.00 0.00

0 кількість учасників зайнятих в народних колективах осіб Списки учасників колективів 83.00 0.00 83.00

0 Ефективності 0.00

0

середні витрати на одного відвідувача

грн. 261.00 0.00 261.00

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

витрати по загальному та 
спеціальному фонду/кількість 

відвідувачів на  рік



0

середні витрати на кап. Ремонт 1 обєкта

грн. 0.00 0.00 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)

1/29/2020

(Дата погодження)

М.П.

розрахунково (вартість робіт з кап. 
ремонтуї / кількість обєктів кап. 

Ремонту)

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 звітний рік/число 
учасників попередній рік



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ №26 від 29.01.2020 року 
Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Олександрівська селищна рада

04376162

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3. 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 14503000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 541,540.00 гривень, у тому числі загального фонду 541,540.00 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 Організація благоустрою населених пунктів, утримання об`єктів благоустрію в належному стані

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

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 ,листа Міністерства фінансів України від 05.09.2019 року №05110-14-
6/22263,рішення Олександрівської селищної ради від  21 грудня 2019 року №2 ««Про  бюджет об’єднаної територіальної громади Олександрівської селищної ради  Вознесенського району 
на 2020 рік»



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства

2 Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури

3 Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури

4 Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд

5 Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд

6 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

7 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

8 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо )

9 Утримання в належному стані об`єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)

10 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень

11 Забезпечення благоустрою кладовищ

12 Забезпечення утримання в належному технічному стані обєктів житлової нерухомості

13 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 541,540.00 0.00 541,540.00

2
Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства

0.00 0.00 0.00

3 капітальний ремонт вуличного освітлення 0.00 0.00 0.00

4 Забезпечення благоустрою кладовищ 0.00 0.00 0.00

5 поточний ремонт та утримання вуличного освітлення 0.00 0.00 0.00

УСЬОГО 541,540.00 0.00 541,540.00

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 0.00 0.00

2 Програма освітлення населених пунктів Олександрівської селищної ради 541,540.00 0.00 541,540.00

3 Програма зайнятості населення на 2019рік 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00

5 Програма "Охорони довкілля та раціонального природокористування" 0.00 0.00 0.00

Усього 541,540.00 0.00 541,540.00

1 2 3 4 5 6 7

0 Затрат 0.00

0 тис.кв.м ПКД 0.00 0.00 0.00

Селищна  Комплексна програма профілактики злочинності_x000D_
профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і 
свобод громадян  по Олександрівській селищній раді  на 2017-2021 роки

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

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



0
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою

га. 0.00 0.00 0.00

0 кількість обєктів що  потребує благоустрою од. акти виконаних робіт 0.00 0.00 0.00

0
електроенергія для  вуличного освітлення

кВт.год 146,500.00 0.00 146,500.00

0

кількість об`єктів вуличного освітлення (світлоточки)

шт. 1,106.00 0.00 1,106.00

0 Продукту 0.00

0 тис.кв.м
ПКД

0.00 0.00 0.00

0
площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати

га. 0.00 0.00 0.00

0 кількість обєктів що планується утримувати од. акти виконаних робіт 0.00 0.00 0.00

0
електроенергія для роботи обєктів вуличного освітлення

кВт.год 146,500.00 0.00 146,500.00

0 шт.
дефектні акти

7.00 0.00 7.00

0 Ефективності 0.00

0

середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів

грн. 0.00 0.00 0.00

0

середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища

тис.грн. 0.00 0.00 0.00

0 середня вартість утримання обєкта тис.грн. розрахунково 0.00 0.00 0.00

0
1 кВт.год електроенергії для вуличного освітлення

грн. 3.56 0.00 3.56

0 гривень 2,857.00 0.00 2,857.00

0 Якості 0.00

0 відс. 0.00 0.00 0.00

0 відс. 0.00 0.00 0.00

0 електроенергія вуличного освітлення відс. розрахунково 100.00 0.00 100.00

0 відс.
розрахунково

0.00 0.00 0.00

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)

1/29/2020

нормативно-грошова оцінка 
населених пунктів

акти використання електоенергії на 
2018 рік

інформація про стан впровадження 
вуличного освітлення в 

Олександрівській селищній раді за 
2018 рік

площа міських шляхів, на яких планується провести поточний 
ремонт

нормативно-грошова оцінка 
населених пунктів

акти використання електоенергії на 
2018 рік

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

загальна вартість витрат по ремонту 
розділити на кількість 
відремонтованих кв.м.

кошти виділені на благоустрій 
кладовищ/ кількість га на яких 

виконано благоустрій

акти використання електоенергії на 
2018 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

кількість  обєктів що потребують 
ремонту розділити на кількість 

відремонтованих обєктів

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



(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ №26 від 29.01.2020 року 
Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3. 0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 14503000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 109,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 0.00 гривень та

спеціального фонду- 109,000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Охорона довкілля, раціональне зберігання відходів виробництва і побутових відходів, шляхом забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, видалення,знешкодження відходів

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон україни "Про місцеве самоврядування" зі змінами,Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік",Закон України 
"Про охорону навколишнього природного середовища" зі змінами,постанова КМУ від 17.09.1996 року №1147 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,листа Міністерства фінансів України від 05.09.2019 року №05110-14-6/22263,рішення Олександрівської селищної ради від  21 грудня 2019 року №2 ««Про  бюджет об’єднаної 
територіальної громади Олександрівської селищної ради  Вознесенського району на 2020 рік».

Покращення стану та попередження забруднення природних вод шляхом виконання заходів по охороні підземних і надземних водних ресурсів  шляхом зменшення забруднення водних 
ресурсів включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення



1 Охорона довкілля, раціональне зберігання відходів виробництва і побутових відходів, шляхом забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, видалення,знешкодження відходів

2 зменшення скидів забруднених вод у водні обєкти, через поточний ремонт  каналізаційних систем масиву смт Олександрівка та ст. Трикратне , с. Трикрати

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

1 0.00 109,000.00 109,000.00

УСЬОГО 0.00 109,000.00 109,000.00

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 "Охорони довкілля та раціонального природокористування" 109,000.00 0.00 109,000.00

Усього 109,000.00 0.00 109,000.00

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 сміттєзвалищ ,що потребує прибирання шт. акти обстеження сміттєзвалищ 0.00 4.00 4.00

0 Продукту 0.00

0
вивезення сміття м.куб.

м.куб 0.00 1,464.00 1,464.00

0 Ефективності 0.00

0

середні витрати на куб.м. вивезеного сміття

грн. 0.00 74.43 74.43

0 Якості 0.00

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)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

1/29/2020

(Дата погодження)

М.П.

Охорона довкілля, раціональне зберігання відходів виробництва і побутових відходів, 
шляхом забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, 
видалення,знешкодження відходів

Одиниця 
виміру

фактичні дані згідно актів 
виконаних робіт

рішення №27 від 05.05.2017 року 
Олександрівська селищна рада

питома вага прибраних сміттєзвалищ , дотих які планується 
прибрати

розрахунково (питома вага 
прибраних сміттєзвалищ , до тих які 

планувались прибрати)
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