
1.

2.

3.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження № 170-р  від 16.09.2020року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

0110000

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського 
підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай

04376162

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Апарат(секретаріат) місцевої ради (Олександрівська селищна рада) 04376162

14503000000

(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)        

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0110150 0150 0111

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми
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» , рішення 
Олександрівської селищної ради від 21 лютого  2020 року №2 "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2020 рік", 
рішення Олександрівської селищної ради від 27 березня  2020 року №2 "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району(код 
14503000000) на 2020 рік", розпорядження  « Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району  на 2020 рік 14503000000 (код 
бюджету)» №144-р від 05.08.2020р., рішення Олександрівської селищної ради від 11 вересня 2020 року №1 "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради 
Вознесенського району(код 14503000000) на 2020 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5.885.190,00 гривень, у тому числі загального фонду 5.865.190,00 гривень та

спеціального фонду- 20.000,00 гривень.

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.Надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг

7. Мета бюджетної програми



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

гривень

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

1
 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг 
дітям, молоді та сімям , які опинились у складних життєвих обставинах

5.865.190,00 20.000,00 5.885.190,00

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

УСЬОГО 5.865.190,00 20.000,00

1 2 3 4 5

1
Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 2019рік

0,00 0,00 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 0,00 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

0,00

0,00

5.885.190,00

2
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

3 Капітальний ремонт обєктів Олександрівської селищної ради

0 Затрат
41,00

0 Кількість обєктів що потребеє  ремонту шт. ПКД 1,00 0,00 1,00

0 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 41,00 0,00

0,00

0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. книга вхідної інформації 1.400,00 0,00 1.400,00

0 Продукту

375,00

0 Кількість обєктів що планується відремонтувати шт. ПКД 1,00 0,00 1,00

0

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

журнал реєстрації розпорядженнь 
селищного голови Олександрівської 

селищної ради;журнал реєстрації 
рішень виконкомуОлександрівської 

селищної ради;книга реєстрації 
рішень Олександрівської селищної 

ради.

375,00 0,00

0,00

0

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

кількість виконаних листів, 
звернень, заяв, скарг розділена на 

кількість штатних одиниць
34,00 0,00 34,00

0 Ефективності

9,000

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника од.

кількість прийнятих нормативно-
правових актів розділена на 
кількість штатних одиниць

9,00 0,00



М.П.

16/09/2020

(Дата погодження)

Олександрівська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

селищний голова Бензар М.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0

витрати на утримання 1 штатної одиниці

гривень

сума запланованих витрат по 
загальному та спеціальному фондах 

розділена на кількість штатних 
одиниць

143.053,00 488,00 143.541,00

100,000

Питома вага кількості обєктів що потребує ремонту до обєктів 
відремонтованих відс.

кількості обєктів що потребує 
ремонту розділити на кількість  

відремонтованих
100,00 0,00

23.000,00

0 Якості 0,00

0

Середня вартість ремонту 1 обєкту
грн.

Сума витрат по спец. фонду 
розділена на кількість 

відремонтованих обєктів
23.000,00 0,00



1.

2.

3.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження № 170-р  від 16.09.2020року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

0110000 Олександрівська селищна рада 04376162

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Апарат(секретаріат) місцевої ради (Олександрівська селищна рада) 04376162

14503000000

(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)        

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0112111 2111 0726

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми
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» ,рішення Олександрівської селищної ради від 21 лютого  2020 року №2 "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради 
Вознесенського району на 2020 рік", рішення Олександрівської селищної ради від 10 квітня  2020 року №1 "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради 
Вознесенського району на 2020 рік,рішення Олександрівської селищної ради від 11 вересня 2020 року №1 "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради 
Вознесенського району(код 14503000000) на 2020 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1.025.930,00 гривень, у тому числі загального фонду 1.025.930,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

1 Початкова організація роботи КЗ " Олександрівський ЦПМСД"



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

гривень

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

1 Забезпечення фінансування  КНПК " Олександрівський ЦПМСД" 849.251,00 0,00 849.251,00

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

УСЬОГО 1.025.930,00 0,00

1 2 3 4 5

6 7

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

1

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

1.025.930,00 0,00 1.025.930,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 1.025.930,00 0,00

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

0 Затрат

1.025.930,00

1.025.930,00

2 Повне або часткове відшкодування вартості лікувального харчування 176.679,00 0,00 176.679,00

0,00

Усього

1 2 3 4 5

0,00

0

в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу

шт.од

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

рік

0,00 0,00 0,00

0

кількість штатних одиниць

шт.од

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

рік

0,00 0,00

849.251,00

0 кількість обєктів що потребує ремонту шт. ПКД 0,00 0,00 0,00

0
вартість комунальних послуг та енергоносіїв та інших витрат для 

цпмсд
гривень звіт

849.251,00 0,00

176.679,00

0 Продукту 0,00

0 обсяг видатків на придбання лікувального харчування грн. розрахунково 176.679,00 0,00

0,00

0

кількість пролікованих хворих

осіб

журнал обліку хворих по 
дільницях(Олександрівська,Трикрат

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

рік

0,00 0,00 0,00

0

кількість прикріпленого населення

осіб

паспорта 
дільниць(Олександрівська,Трикратс

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

рік

0,00 0,00

1,00

0 кількість обєктів що планується відремонтувати шт. ПКД 0,00 0,00 0,00

0 кількість установ шт. мережа 1,00 0,00



М.П.

Олександрівська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.

селищний голова Бензар М.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

16/09/2020

(Дата погодження)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

1,00

0 Ефективності 0,00

0
кількість хворих, що потребує лікувального харчування осіб  Заява.Постанова КМУ №160 від 

31.03.2015р.
1,00 0,00

0,00

0

середня вартість ремонту одного обєкту
грн.

Сума витрат  розділена на кількість 
відремонтованих об’єктів 0,00 0,00 0,00

0

кількість прикріпленого населення на 1 доктора, який надає первинну 
допомогу осіб

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

2018 рік

0,00 0,00

176.679,00

0 Якості 0,00

0 середні витрати на одного хворого грн. розрахунково 176.679,00 0,00

0,00

0
питома вага наданого фінансування комунальних послуг та 
енергоносіїв інших видатків для цпмсд до запланованого

відс. розрахунково
100,00 0,00 100,00

0

забезпечення повноти охоплення населення проживаючого на 
території громади відс.

розрахунково(кількість 
зареєстрованого населення 

/кількість прикріпленого населення) 
2018рік

0,00 0,00

0,00

0 рівень забезпеченності у лікарському харчуванні відс. розрахунково 100,00 0,00 100,00

0

питома вага відремонтованих обєктів
відс.

кількість обєктів що потребує 
ремонту розділити на кількість  

відремонтованих об’єктів
0,00 0,00



1.

2.

3.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження № 170-р  від 16.09.2020року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

0110000 Олександрівська селищна рада 04376162

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Апарат(секретаріат) місцевої ради (Олександрівська селищна рада) 04376162

14503000000

(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)        

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

5. Підстави для виконання бюджетної програми
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»,рішення Олександрівської селищної ради від 27 березня  2020 року №2 "Про внесення змін до селищного 
бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району(код 14503000000) на 2020 рік", розпорядження  « Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської 
селищної ради Вознесенського району  на 2020 рік 14503000000 (код бюджету)» №144-р від 05.08.2020р., рішення Олександрівської селищної ради від 11 вересня 2020 року №1 "Про 
внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району(код 14503000000) на 2020 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 457.438,00 гривень, у тому числі загального фонду 457.438,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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



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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

Усього

1

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

250.650,00 0,00 250.650,00

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

195.000,00 0,00 195.000,00

3

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

0,00

2 матеріальна допомога хворим на онкологічні захворювання

2  матеріальна допомога хворим на онкологічні захворювання

селищний голова Бензар М.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

0 Затрат

Усього 457.438,00 0,00 457.438,00

Надання одноразової матер.допомоги потерпілим  ЧАЄС І, ІІ, ІІІ категорій, вдовам ЧАЄС
11.788,00 0,00 11.788,00

УСЬОГО 457.438,00 0,00 457.438,00

1 турбота 2020-2022 457.438,00 0,00 457.438,00

гривень

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

250.650,00

0 витрати на надання матеріальної допомоги грн. кошторис 195.000,00 0,00 195.000,00

0 витрати на надання матеріальної допомоги грн. кошторис 250.650,00 0,00

11.788,00

0 Продукту 0,00

0 витрати на надання матеріальної допомоги грн. кошторис 11.788,00 0,00

60,00

0
кількість осіб які потребують матеріальної допомоги осіб кількість поданих заяв на 

матеріальну допомогу у  році
50,00 0,00 50,00

0

кількість осіб які потребують матеріальної допомоги
осіб

кількість поданих заяв на 
матеріальну допомогу у 

 році
60,00 0,00

29,00

0 Ефективності 0,00

0

кількість осіб, що потребують метеріальної допомоги
осіб

кількість поданих заяв на 
матеріальну допомогу у 

 році
29,00 0,00

60,00

0 кількість осіб які отримали матеріальну допомогу осіб звіт 50,00 0,00 50,00

0 кількість осіб які отримали матеріальну допомогу осіб звіт 60,00 0,00

29,00

0 Якості 0,00

0 кількість осіб які отримали матеріальну допомогу осіб звіт 29,00 0,00

100,000
питома вага отриманих матеріальних допомог до звернень за 

матеріальною допомогою
відс. розрахунково

100,00 0,00

100,00

0
питома вага отриманих матеріальних допомог до звернень про 

отримання матеріальної допомоги
відс. розрахунково

100,00 0,00 100,00

0
питома вага отриманих матеріальних допомог до звернень за 

матеріальною допомогою
відс. розрахунково

100,00 0,00



М.П.

16/09/2020

(Дата погодження)

Олександрівська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



1.

2.

3.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження № 170-р  від 16.09.2020року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

0110000

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського 
підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай

04376162

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Апарат(секретаріат) місцевої ради (Олександрівська селищна рада) 04376162

14503000000
(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)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

5. Підстави для виконання бюджетної програми
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», рішення Олександрівської селищної ради від 21 лютого 2020 року №2 "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради 
Вознесенського району на 2020 рік",рішення Олександрівської селищної ради від 27 березня  2020 року №2 "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної 
ради Вознесенського району(код 14503000000) на 2020 рік", розпорядження  « Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району  на 
2020 рік 14503000000 (код бюджету)» №144-р від 05.08.2020р., рішення Олександрівської селищної ради від 11 вересня 2020 року №1 "Про внесення змін до селищного бюджету 
Олександрівської селищної ради Вознесенського району(код 14503000000) на 2020 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 686.510,00 гривень, у тому числі загального фонду 686.510,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

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

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

5

11. Результативні показники бюджетної програми

2 0,00 0,00

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

0,00

2 Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури
3 Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури
4 Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд

0 Затрат

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

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 )

36.600,00

3 облуговування інших обєктів комунальної власності 50.000,00 0,00 50.000,00

12 Забезпечення утримання в належному технічному стані обєктів житлової нерухомості
13 Проведення поточного ремонту об`єктів вуличного освітлення

1 видатки на електроенергію та обслуговування вуличного освітлення 599.910,00 0,00 599.910,00

2 Забезпечення благоустрою кладовищ 36.600,00 0,00

1 2 3 4 5

0,00

3 Програма освітлення населених пунктів Олександрівської селищної ради 599.910,00 0,00 599.910,00

УСЬОГО 686.510,00 0,00 686.510,00

1
Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 2019рік

50.000,00 0,00 50.000,00

гривень

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

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

4 Програма зайнятості населення на 2020рік 36.600,00 0,00 36.600,00

5
Програма ремонту та утримання доріг в населених пунктах Олександрівської селищної 
ради на 2019 рік

0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00

Усього 686.510,00 0,00 686.510,00

0,00 11,85

0
електроенергія для  вуличного освітлення кВт.год акти використання електоенергії на 

2018 рік
146.500,00 0,00 146.500,00

0
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою га. нормативно-грошова оцінка 

населених пунктів
11,85

1.106,000

кількість об`єктів вуличного освітлення (світлоточки)

шт.

інформація про стан впровадження 
вуличного освітлення в 

Олександрівській селищній раді за 
2018 рік

1.106,00 0,00



М.П.

16/09/2020

(Дата погодження)

Олександрівська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

селищний голова Бензар М.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 Вартість обслуговування інших обєків ЖКГ грн. ПКД 50.000,00 0,00 50.000,00

0,00

0
площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт тис.кв.м ПКД

0,00 0,00 0,00

0 Продукту

11,85

0
електроенергія для роботи обєктів вуличного освітлення кВт.год акти використання електоенергії на 

2018 рік
146.500,00 0,00 146.500,00

0
площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати га. нормативно-грошова оцінка 

населених пунктів
11,85 0,00

18,00

0 Ефективності 0,00

0
кількість об`єктів вуличного освітлення які планується 

відремонтувати(світлоточки)
шт. дефектні акти

18,00 0,00

3.089,00

0 середня вартість утримання обєкта тис.грн. розрахунково 50.000,00 0,00 50.000,00

0

середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища
тис.грн.

кошти виділені на благоустрій 
кладовищ/ кількість га на яких 

виконано благоустрій
3.089,00 0,00

3,56

0

середня вартість поточного ремонту однієї світлоточки вуличного 
освітлення гривень

розрахунково( сума залучених 
коштів на поточний ремонт 

розділена на кількість 
відремонтованих світлоточок)

2.320,00 0,00 2.320,00

0
1 кВт.год електроенергії для вуличного освітлення грн. акти використання електоенергії на 

2018 рік
3,56 0,00

1,00

0 Якості 0,00

0 середня вартість утримання об`єкта грн. ПКД 1,00 0,00

100,00

0 електроенергія вуличного освітлення відс. розрахунково 100,00 0,00 100,00

0
питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується 

здійснювати, у загальній площі кладовищ
відс. площа , що запланована  до  площі 

фактично благоустроєної
100,00 0,00



1.

2.

3.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження № 170-р  від 16.09.2020року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

0110000 Апарат(секретаріат) місцевої ради (Олександрівська селищна рада) 04376162

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Апарат(секретаріат) місцевої ради (Олександрівська селищна рада) 04376162

14503000000
(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)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

5. Підстави для виконання бюджетної програми
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,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 21 лютого  2020 року №2 "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 
2020 рік", рішення Олександрівської селищної ради від 29 травня  2020 року №1 "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського 
району(код 14503000000) на 2020 рік".рішення Олександрівської селищної ради від 11 вересня 2020 року №1 "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної 
ради Вознесенського району(код 14503000000) на 2020 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 448.500,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 448.500,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Мета бюджетної програми
Проведення    відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція обєктів  галузі медицина

1 виконання робіт з будівництва та реконструкції обєктів галузі медицини

9. Напрями використання бюджетних коштів



М.П.

гривень

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

1 2 3 4 5

гривень

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

1 будівництво та капітальний ремонт обєктів галузі медицина 0,00 448.500,00 448.500,00

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

УСЬОГО 0,00 448.500,00

1 2 3 4 5

1
Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 2019рік

0,00 448.500,00 448.500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 0,00 448.500,00

0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

448.500,00

448.500,00

16/09/2020

(Дата погодження)

Олександрівська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

селищний голова Бензар М.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 Затрат
448.500,00

0 Продукту 0,00

0 вартість робіт грн. ПКД 0,00 448.500,00

149.500,000 вартість витрат на 1 обєкт грн. розрахунково 0,00 149.500,00

3,00

0 Ефективності 0,00

0 кількість обєктів , щодо яких планується виконання робіт од. ПКД 0,00 3,00


