
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

21.05.2021 р. № 102

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 0100000 Слобожанська селищна рада 04397508

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

2. 0110000 Слобожанська селищна рада 04397508

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0116030 6030   0620 Організація благоустрою населених пунктів 20552000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –12245062 гривень , у тому числі загального фонду – 12084912 гривень та спеціального фонду – 
160150 гривень .

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закон України "Про благоустрій населених пунктів" , Закон України «Про 
Держбюджет на 2020 рік» Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 із змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, рішення 2 сесії селищної ради від 22.12.2020 року № 56-VIII, рішення 6 сесії селищної ради від 11.02.2021 
року № 170-VIII, рішення 8 сесії селищної ради від 18.03.2021 № 236-VIII, рішення 9 сесії селищної ради № 280-VIII, рішення 10 сесії селищної ради від 22.04.2021 року № 236-VIII, рішення 
11 сесії селищної ради від 20.05.2021 року № 350-VIII

№
з/п



8. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

2 підтримка в належному стані території громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 12,084,912 160,150 12,245,062

Усього 12,084,912 160,150 12,245,062

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 12,084,912 160,150 12,245,062

Усього 12,084,912 160,150 12,245,062

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

грн. Кошторис 2,412,361.00 0.00 2,412,361.00

Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення грн. Кошторис 5,466,742.00 0.00 5,466,742.00

Обсяг видатків на утримання доріг  комунальної власності грн. Кошторис 1,210,546.00 0.00 1,210,546.00

Утримання неприбудинкових територій грн. Кошторис 1,949,146.00 0.00 1,949,146.00

Утримання зелених насаджень грн. Кошторис 1,046,117.00 0.00 1,046,117.00

грн. розрахунок 0.00 122,550.00 122,550.00

Утримання неприбудинкових територій грн. розрахунок 0.00 37,600.00 37,600.00

2 продукту

Кількість населених пунктів з вуличним освітленням од. розрахунок 17.00 0.00 17.00

площа доріг , які потребують належного утримання кв. м. розрахунок 1,100.00 0.00 1,100.00

№
з/п

№
з/п

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

№
з/п

Програма розвитку енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів Слобожанської селищної ради на 
2021-2025роки

№
з/п

Джерело
інформації

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини 
середовища

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини 
середовища



1 2 3 4 5 6 7

Кількість населених пунктів на яких планується забезпечення од. розрахунок 17.00 0.00 17.00

Кількість установ комунальної власності од. розрахунок 2.00 0.00 2.00

Кількість населених пунктів на яких планується утримання од. розрахунок 17.00 0.00 17.00

Кількість населених пунктів на яких планується забезпечення од. розрахунок 0.00 17.00 17.00

Кількість населених пунктів на яких планується утримання од. розрахунок 0.00 17.00 17.00

3 ефективності

середня вартість утримання  вуличного освітлення грн. розрахунок 321,573.06 0.00 321,573.06

середні витрати на утримання  1 км доріг грн. розрахунок 1,100.50 0.00 1,100.50

середні витрати на утримання неприбудинкових територій грн. розрахунок 974,573.00 0.00 974,573.00

середні витрати на утримання зелених насаджень грн. розрахунок 61,359.82 0.00 61,359.82

середні витрати на забезпечення сприятливого середовища грн. розрахунок 141,903.59 0.00 141,903.59

середні витрати на забезпечення сприятливого середовища грн. розрахунок 0.00 7,208.82 7,208.82

середні витрати на утримання неприбудинкових територій грн. Кошторис 0.00 2,211.76 2,211.76

4 якості

питома вага відс. розрахунок 100.00 0.00 100.00

питома вага відс. розрахунок 100.00 0.00 100.00

питома вага відс. розрахунок 100.00 0.00 100.00

питома вага відс. Кошторис 100.00 0.00 100.00

питома вага відс. розрахунок 100.00 0.00 100.00

питома вага відс. розрахунок 0.00 100.00 100.00

питома вага відс. розрахунок 0.00 100.00 100.00

Заступник селищного голови Олена ТИМЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради

Начальник Слобожанського фінансового управління Наталія БАРДАКОВА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

21.05.2021 р.

М.П.


	Паспорт бюджетної програми 0116

