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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 08 2014 №836

З А Т В ІР Д Ж К Н О

Наказ Управління освіти молоді та спорту та 
фінансового управління Дунасвецької міської ради № 
363 -н/25-н від 18.10.2018р.

2.

0600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Управління освіти, молоді та спорту Дунасвецької міської ради

(КІІКВК МЬ) 

ОбООООО/’Об 10000

(найменування головного розпорядника) 
У правління освіти, молоді та спорту Дунасвецької міської ради

(КІІКВК МЬ) 

0 6 1 1 0 2 0 0921

(найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( вт .ч . школою- 
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(КІІКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначені,бюджетних асигнувань- 102850,73 тис. гривень.) тому числі загального фонду- 94965,216 і ис.гривень та спеціального фонду- 7885,518 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс У країни, Закон України "П ро місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. Х»2246-У1П, 
Рішення сесії м іської ради "П ро міський бюджет на 2018 рік" № 10-32/2017р від 22.12.2017 року, Закон України "Про загальну середню освіту",Н аказ Міністерства освіти і науки 
України № 557 від 26.05.2005 р.,Постанова КМУ Хе 963 "П ро затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників " ,Наказ Міністерства освіти України від 
15 квітня 1993 року Хе 102,рішення сесії м іської ради від 01.03.2018 року Хе8-34/2018 р."П ро внесення змін до міського бюджету на 2018 рік",ріш ення сесії міської ради від 20.04.2018 
року Х»9-35/2018 р.” Про внесення змін до міськог о бюджету на 2018 рік",ріш ення сесії міської ради від 30.05.2018 року Хе3-36/2018 р."П ро внесення змін до міського бюджету на 2018 
рік",ріш ення сесії міської ради від 22.06.2018 року .N«2-37/2018 р."П ро внесення змін до міського бюджету на 2018 рік",ріш ення сесії м іської ради від 12.07.2018 року ХеЗ-38/2018 р."П ро 
внесення змін до міського бюджету на 2018 рік",Розпорядження секретаря міської ради від 20.07.2018рХ» 253/2018-р,рішення сесії міської ради від 22.08.2018 року Х»10-39/2018 р.'ТІро 
внесення змін до міського бюджету на 2018 рік",ріш ення сесії міської ради від 05.10.2018 року Х« 2-42/2018р. «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення на їання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. гри.)

г

N з / ї ї КІІКВК КФКВК
11 ід п р о гр а м а  /  за в д а н н я  б ю д ж е т н о ї 

п р о гр а м и
загал ь н и й  ф о н д с п е ц іа л ь н и й  ф о н д р азом

і 2 3 4 5 6 7

і 0611020 0921

0611020- Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( вт.ч. школою-дитяч им садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями.

94965,22 7885,52 102850,73

2
Забезпечити надання відповідних послуг 
денними загальноосвітніми навчальними 

закладами
94965,22 7885.52 102850,73

Усього 94965,22 7885,52 102850,73

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.гри.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КІІКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 Д 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/н К І І К В К 1 іазва показника
Одиниця

в и м ір у
Джерело інформації Значення показника

1 2 "УД 4 5 6

0611020

0611020- Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними 

складами ( вт.ч. ш колою-дитяч им садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями.
Забезпечити надання відповідних послуг 

денними загальноосвітніми навчальними 
закладам и

Затрат
к іл ьк ість  заклад ів (за ступеням и  ш к іл ) од. мережа 24.00

к іл ьк ість  класів (за ступеням и  ш к іл ) од. мережа 249,00

середньор ічне число посадових оклад ів  

(ставок) педагогічного  персоналу

од. тариф ікац ія, ш татний  розпис
489.00

середньор ічне  число ш татних  одиниць  

адм інперсоналу , за ум овам и  оплати 

віднесених до п едагогічного  персоналу

од тариф ікац ія, ш татний  розпис

113.50

середньор ічне  число ш татних  одиниць  

спец іал іст ів

од. тариф ікац ія, ш татний  розпис

31.25



с е р е д н ь о р і ч н е  ч и с л о  ш т а т н и х  о д и н и ц ь  

р о б і т н и к і в

о д . т а р и ф і к а ц і я ,  ш т а т н и й  р о з п и с 232.50

в с ь о г о  -  с е р е д н ь о р і ч н е  ч и с л о  с т а в о к  ( ш т а т н и х  

о д и н и ц ь )

о д . т а р и ф і к а ц і я ,  ш т а т н и й  р о з п и с 866.25

к і л ь к і с т ь  з а к л а д і в  і с т у п е н я о д м е р е ж а 2.00
к і л ь к і с т ь  з а к л а д і в  1-11 с т у п е н я о д м е р е ж а 8.00

к і л ь к і с т ь  з а к л а д і в  І - І І І  с т у п е н я о д . м е р е ж а 14.00
к і л ь к і с т ь  к л а с і в  ш к і л  1 с т у п е н я о д . м е р е ж а 1.00

к і л ь к і с т ь  к л а с і в  ш к і л  1-11 с т у п е н я о д . м е р е ж а 55.00
к і л ь к і с т ь  к л а с і в  ш к і л  І-ІІІ  с т у п е н я о д . м е р е ж а 193.00

Ефект и ви ості
д і т о - д н і  в і д в і д у в а н н я д н і в р о з р а х у н к о в о 610218.00

Я кості
к і л ь к і с т ь  д н ів  в і д в і д у в а н н я д н і в з в і т 167,00

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня 'звітного період} 1 Ілан видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 

і н вести ці й ного і іроекту'* Пояснення, що 
характеризую ть дж ерела 

фінансуваннязагальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

! 2 3 4 5 о 7 8 9 10 1 ! 12 13
Усьої о 0,00 0,00 0,00

Начальник управління осніти молоді та спорту 

МОЇ ОДЖ ІНО:

І Іачадьник фінансового управління
(підпис)

Абзалова Т В

(ініціали і прізвище)



Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від і б , ( 0 , 2 - 0 ( Є  /2018-р
Наказ Фінансового управління №<У-Н від і £ < Ю ,  2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.
(КПКВКМБ) 

0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0117460

(найменування відповідального виконавця)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

(КПКВКМБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4843,35 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 4843,35 тис.гривень та спеціального фонду- 0,00 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
(.Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про місцеве самоврядування"
4.3акон України "Про державний бюдет України на 2018 рік"від 07.12.2017р.№2246-УНІ
5. Рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 22.12.2017р.№10-32/2017р."Про міський бюджет на 2018 рік"зі змінами на 05.10.2018 року

6. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг________________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п К П К ВК КФ К В К Н азва підпрограми

1 2 3 4

1 0117461 456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма/завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0117461 456

0117461 -Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктуриза рахунок коштів 

місцевого бюджету

4843,35 0,00 4843,35

Забезпечення утримання в належному 
технічному стані обєктів дорожнього 

господарства
811,88 0,00 811,88

Проведення поточного ремонту обєктів 
транспортної інфраструктури 4031,47 0,00 4031,47

Усього 4843,35 0,00 4843,35



л и\ ш п ш ю п п л  ц іл и и о п А  іір и ї рсдлуї, л м  о п і\ул і̂ у 1 \  с к л а д і  и ш д / л ^ іп и і іір\_м [ ;сі.уіп

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5

Усього 0,00 0,00 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п К П К В К Назва показника
Одиниця

ви м ір у
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

і 0117461

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та доріг та дорожньої 

інфраструктуриза рахунок коштів
_____________УіІГІІРППГП Гшітдгрту____________

Забезпечення утримання в належному 
технічному стані обєктів дорожнього 

господарства

Затрат
Площа та протяжність обєктів дорожнього 

господарства
тис.кв.м. Розрахунок

385,63

Кількість обєктів дорожнього господарства 
,що потребує утримання

од. Розрахунок
101,00

Кількість піску, що необхідно придбати для 
виготовлення посилкової суміші

т Розрахунок 700,00

Кількість солі, що необхідно придбати для 
виготовлення посилкової суміші

т Розрахунок 430,00

Продукту
Кількість піску, що планують придбати для 

виготовлення посилкової суміші
т Розрахунок

700,00

Кількість солі, що планують придбати для 
виготовлення посилкової суміші

т Розрахунок 430,00

Площа та протяжність обєктів дорожнього 
господарства ,яку планується утримувати в 

належному стані

тис.кв.м. Розрахунок

385,63

Кількість обєктів дорожнього господарства, 
які плануються утримувати в належному стані

од. Розрахунок

101,00

Ефективності
Середні вартіть солі(т) грн. Розрахунок

383,72

Середні вартіть піску(т) грн. Розрахунок
157,29

Середні витрати на утримання 1 тис.кв.м.доріг грн. Розрахунок
1392,20

Середні витрати на утримання 1 обєкту тис.грн Розрахунок
5,31



Проведення поточного ремонту обєктів 
транспортної інфраструктури

Затрат
Площа автомобільних до р іг , які потребують 

поточного ремонту
тис.кв.м Розрахунок

192,99

Продукту
Площа автомобільних д оріг, що планується 

відремонтувати
тис.кв.м. Розрахунок

192,99

Ефективності
Середня вартість 1 тис. кв.м. поточного ремонту 

вулично-дорожньої мережі
тис.грн. Розрахунок

20,89

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки ст аном на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проектуй Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 0,(10 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Секретар міської ради

ПОГОДЖ ЕНО:

Начальник фінансового управління

Островський М.Г.

Абзалова Т В

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО .
Розпорядження МІСЬКОГО ГОЛОВИ ВІД /  О ‘ Ю  , 2018

р№ і М  /2018-р
Наказ фінансового управління від 2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Дунаевецька міська рада

2.

(КПКВК МБ) 

0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0118310

(найменування відповідального виконавця)
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2107,8 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 0 тис.гривень та спеціального фонду- 2107,8 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування",Закон України "Про державний бюдет України на 2018 рік"від 07 .12.2017р.№2246-УІІ1,Рішення сесії 
Дунаєвецької міської ради від 22.12.2017р.№10-32/2017р "ПРо міський бюджет"із змінами 05.10.2018р.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

1 0118311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0118311
0118311 - Охорона та раціональне 
використання природних ресурсів

0,00 2107,80 2107,80

2 0118311

Забезпечення екологічно безпечного збирання 
перевезення, знешкодження відходів 0,00 2107,80 2107,80

Усього 0,00 2107,80 2107,80

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом



1 2 3 4 5
Програма охорони навколишнього природного 

середовища Дунаєвецької міської ради на 2016-2020 роки 0118310 0,00 8,80 8,80

Реалізація проекту "Капітальний ремонт русла р.Тернавка 
та ліквідація підтоплення садиб по вул. Набережна в 

м.Дунаївці Хмельницької області (коригування)"
0118310 0,00 2099,00 2099,00

Усього 0,00 2107,80 2107,80

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0118311 0118311 - Охорона та раціональне 
використання природних ресурсів

Забезпечення екологічно безпечного 
збирання ,перевезення знешкодження 

відходів
Затрат

Кількість населених пунктів, що потребують 
виготовлення цимбрин на громадські криниці

од. Розрахунок підприємств
1,00

Кількість підприємств, що займається 
санітарною очисткою території

од. Розрахунок підприємств 3,00

Реалізація проекту "Капітальний ремонт 
русла р.Тернавка та ліквідація підтоплення 

садиб по вул. Набережна в м.Дунаївці 
Хмельницької області (коригування)"

Затрат
Кількість населених пунктів, що потребують 

виготовлення цимбрин на громадські криниці
од. Розрахунок підприємств 1,00

Кількість підприємств, що займається 
санітарною очисткою території

од. Розрахунок підприємств 3,00

Продукту
Кількість заходів із санітарної очистки 

території
од. Розрахунок підприємств 44,00

Кількість населених пунктів, що планують 
виготовлення цимбрин на громадські криниці

од. Розрахунок підприємств 3,00

Ефективності
Середня вартість одного заходу тис.грн. Розрахунок підприємств 0,42

Середня вартість 1 цимбрини для громадської тис.грн. Розрахунок підприємств 7,00
Якості

Динаміка кількості заходів порівняно з 
попереднім роком

% Розрахунок підприємств
40

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проектуй

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансування





ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 2018р № 3 ?^  /2018-р
Наказ фінансового управління №^9-Н від 2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.
(КПКВКМБ)

0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВКМБ)

0117370

(найменування відповідального виконавця)
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

(КПКВКМБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 153,90 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 0,00 тис.гривень та спеціального фонду- 153,90 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1.Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про державний бюдет України на 2018 рік"від 
07.12.2017р.№2246-VI11, рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 05.10.2018 року № 2-42/2018р "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Підвищення експлуатаційних властивостей сміттесортуальної лінії твердих побутових відходів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КП КВК КФ КВ К Н азва підпрограми

1 2 3 4

1

2
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0117370 0490
'Здійснення заходів з підвищення 
експлуатаційних властивостей 153,90 153,9

Усього 0,0 153,9 153,9

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
Усього 0,00 0,00 0,00



. о. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п к п к в к Н а з в а  п о к а зн и к а
О д и н и ц я

ви м ір у
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії З н а ч е н н я  п о к а зн и к а

1 2 3 4 5 6

1 0117370

Здійснення заходів з підвищення 
експлуатаційних властивостей

Затрат
кількість сміттєсортувальних ліній,що 

потребують доукомплектування
од. Розрахунок

1,00

Кількість ПКД, що потребують коригування од. Розрахунок
1,00

Продукту
кількість конвеєрів під барабанний сепаратор 

на сміттєсорту вальну лінію
од. Розрахунок

2,00

Кількість ПКД, що планується коригувати од. Розрахунок
1,00

Ефекти ви ості
середні витрати на 1 конвеєр під барабанний 

сепаратор на сміттєсорту вальну лінію
тис.грн. Розрахунок

72,85

Витрати на коригування ПКД на 
реконструкцію адм.будівлі під ДНЗ в 

с. Гірчична

тис.грн. Розрахунок
8,20

. . . . . .  211. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту ’ Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13

Усього 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реал ізацію ^вести цій них проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

(підпий
Секретар міської ради 

ПОГОДЖЕНО:

Островський М.Г.
(ініціали і прізвище)



. іачальник фінансового управління
(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
№376/2018-р від 18.10.2018р.
Наказ фінансового управління 
№ 24-н від 18.10.2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.

(КПКВК МБ) 

0110000 Дунаєвецька міська рада

(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0114030 0824

(найменування відповідального виконавця) 

Забезпечення діяльності бібліотек

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2390,23 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 2332,73 тис.гривень та спеціального фонду- 57,50 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в У країні",Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р.№2246-УІІІ, 
рішення сесії міської ради"Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/2017р. від 22.12.2017року з змінами станом на 05.10.2018 року, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. 
№2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" №32/95-ВР від 27.01.1995р.

. ж, .. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються,
6. Мета бюджетної програми .

надаються в тимчасове користування бібліотеками______________________________________________________________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п к п к в к КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми

загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0114030 0114030 -Забезпечення діяльності бібліотек

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 
(Ьондів. їх облік, к о н т р о

Затрат

кількість установ (бібліотек), од. статут 20,00
середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 30,00
середнє число окладів (ставок) керівних 

працівників
од. штатний розпис 1,00

середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 27,50

середнє число окладів (ставок) 
обслуговуючого та технічного персоналу

од. штатний розпис 1,50

Продукту
число читачів тис.чол. звіт 10,16

бібліотечний фонд тис. примірників звіт 243,30
бібліотечний фонд тис.грн. звіт 976,60

поповнення бібліотечного фонду тис. примірників звіт 0,00

поповнення бібліотечного фонду тис.грн. звіт 0,00



списання бібліотечного фонду тис примірників звіт
20,00

списання бібліотечного фонду тис.грн. звіт 25,30

кількість книговидач од. звіт 198945,00

Ефективності
кількість книговидач на одного працівника 

(ставку).
од. розрахунок

9475,00

середні затрати на обслуговування одного 
читача

грн. розрахунок
0,00

середні витрати на придбання одного 
примірника книжок

грн. розрахунок
0,00

Якості
динаміка збільшення кількості книговидач у 
плановому періоді відповідно до фактичного 

показника попереднього періоду

відс. розрахунок

101,60

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту* Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

Секоетао міської оади 

ПОГОДЖЕНО:

Островський М.Г.
(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління
(підпис)

Абзалова Т.В
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08 2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського голови 
№3 76/2018-р від 18.10.2018р.
Наказ фінансового управління 
№ 24-н від 18.10.2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.

(КПКВК МБ) 

0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0114040 0824

(найменування відповідального виконавця) 
Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 192,4 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 192,4 тис.гривень та спеціального фонду- 0,00 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-УІІІ, рішення сесії 
міської ради від 22.12.2017 року №10-32/2017 "Про міський бюджет на 2018 рік" з змінами станом на 05.10.2018 року, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. №2778-УІ, Закон 
України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1996 року № 249

,  . ,  .. Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п К П К В К Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

01014040 1014040 - Забезпечення діяльності музеїв і 
виставок

Забезпечення збереження популяризації 
духовного надбання нації (розвиток 

інфраструктури музеїв), забезпечення 
виставковою діяльністю

Затрат
кількість установ од. статут 1

середнє число окладів (ставок) од. мережа звіт 3,25
середнє число окладів (ставок) керівних 

працівників
од. штатний розпис 1

середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 2,25

площа приміщень м.кв. паспорт приміщення 545,00
площа приміщень у тому числі виставкова 

площа
м.кв

107,00

видатки загального фонду на забезпечення 
діяльності музеїв

тис.грн. Кошторис 192,40

Продукту
кількість проведених виставок у музеях од. звіт 4

кількість екскурсій у музеях од. звіт 70
кількість екскурсій на виставках од. звіт 50,00

кількість експонатів- усього тис.од. звіт 4
у тому числі буде експонуватись у плановому 

періоді
тис.од. звіт 2

кількість відвідувачів виставок осіб звіт 500
у тому числі:
безкоштовно осіб 500

кількість відвідувачів музеїв осіб звіт 600
у тому числі:

за реалізованими квитками осіб звіт 334
безкоштовно осіб звіт 266

плановий обсяг доходів музеїв тис.грн. звіт 1,0
у тому числі доходи від реалізованих квитків тис.грн. звіт 1,0

Ефективності
середня вартість одного квитка грн. звіт 3,00

середні витрати на одного відвідувача грн. звіт 320,67
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі грн. звіт

1798,13



Якості
динаміка збільшення виставок у плановому 
періоді відповідно до фактичного показника 

попереднього періоду

відс. розрахунок

104,80

динаміка збільшення відвідувачів у 
плановому періоді відповідно до фактичного 

показника попереднього періоду

відс. розрахунок

80,00

динаміка збільшення задіяних виставкових 
площ у плановому періоді відповідно до 

фактичного показника попереднього періоду, 
%, відсоток предметів, які експонуються, у 
загальній кількості експонатів основного 

музейного фонду динаміка

відс. розрахунок

100,00

відсоток предметів, які експонуються, у 
загальній кількості експонатів основного 

музейного фонду

відс. розрахунок
50,00

] 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації
3інвестиційного проекту Пояснення, ЩО 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацій

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
інвестиційних проектів (програм).

Секпетап міської пали 

ПОГОДЖЕНО:

Островський М.Г.
(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління
(підпис)

Абзалова Т.В.
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
№3 76/2018-р від 18.10.2018р.
Наказ фінансового управління 
№ 24-н від 18.10.2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Дунаєвецька міська рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0114060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 
закладів

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 7578.79 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 4574,40 тис.гривень та спеціального фонду- 3004,39 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-УІІІ, 
рішення сесії міської ради №10-32/2017р. від 22.12.2017р. "Про міський бюджет на 2018рік" з змінами станом на 05.10.2018 року , Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778- 
VI, Наказ Міністерства культури і туризму України № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".

6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0114060
0114060 Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів

Забезпечення організації культурного 
дозвілля населення і зміцнення культурних 

традицій
Затрат

кількість установ - усього од. статут 32,00
кількість установ - усього у тому числі: 

будинків культури
од. статут 13,00

кількість установ - усього у тому числі: клубів од. статут 18,00

кількість установ - усього у тому числі: 
міський культурно-мистецький, 

просвітницький центр
од. статут 1,00

кількість народних колективів од. паспорт аматорського колективу 6,00
кількість гуртків од. щоденник гурткової роботи 122,00

середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 56,50
середнє число окладів (ставок) керівних 

працівників
од. штатний розпис 27,25

середнє число окладів (ставок)спеціалістів од. штатний розпис 16,25
середнє число окладів (ставок)методистів од. штатний розпис 6,50

середнє число окладів (ставок) 
обслуговуючого та технічного персоналу.

од. штатний розпис 6,50
видатки загального фонду на забезпечення 

діяльності палаців, будинків культури, клубів 
та інших закладів клубного типу

тис.грн. кошторис 0,00

видатки спеціального фонду на забезпечення 
діяльності палаців, будинків культури, клубів 

та інших закладів клубного типу
тис.грн. кошторис 0,00



11 роду КІЛ
кількість відвідувачів - усього осіб журнал відвідування 184000

кількість відвідувачів - усього у тому числі: за 
реалізованими квитками

осіб журнал відвідування 6880

кількість відвідувачів - усього у тому числі: 
безкоштовно

осіб журнал відвідування 177120

кількість заходів, які забезпечують організацію 
культурного дозвілля населення

од. план заходів 1478

плановий обсяг доходів тис.грн. звіт, кошторис 73,60
плановий обсяг доходів у тому числі доходи 

від реалізації квитків
тис.грн. звіт, кошторис 34,40

кількість реалізованих квитків шт. журнал відвідування 6880,00
Ефективності

середня вартість одного квитка грн. калькуляція 5,00
середні витрати на одного відвідувача грн. розрахунок 24,86

середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 3094,99
Якості

динаміка збільшення відвідувачів у плановому 
періоді відповідно до фактичного показника 

____________поперепнього пепіолу____________
відс. розрахунок -

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм"
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації
3інвестиційного проекту Пояснення, ЩО 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

Секпетао міської пади 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
(підпис)

Островський М.Г.

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Розпорядження міського голови від / В . Ю,  2018р № -^-6 /2018-р 
Наказ фінансового управління № 2Ч-Н від і і  , Ю , 2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Дунасвецька міська рада

2.
(КПКВКМБ)

0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0116070

(найменування відповідального виконавця) 
Регулювання цін/тарпфів на житлово-комунальні послуги

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3825,00 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 3825,00 тис.гривень та спеціального фонду- тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
І .Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про державний бюдет України на 2018 рік"від 
07.12.2017р.№2246-УИІ,Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 р № 1875-1V, рішення сесії Дунасвецької міської ради від 05.10.2018 року.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N  з/п КП КВК КФ КВ К Н азва підпрограми

1 2 3 4

1 0116071 640
Відшкодування різниці між розміром цін на житлово-комунальні послуги , що затверджувалися або погоджувалися , рішенням місцевого органу виконавчої влади та 
органу місцевого самоврядування, та розміром економісно обгрунтованих витрат на їх виробництво

2
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

і 0016071 640

Відні кодування різниці між розміром цін на 
житлово-комунальні послуги , що 

затверджувалися або погоджувалися , 
рішенням місцевого органу виконавчої 

влади та органу місцевого самоврядування, 
та розміром економісно обгрунтованих 

витпат на їх виообнинтво

3825,0 0,0 3825,0

Усього 3825,0 0,0 3825,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Н я яп я  п р г іг ш я п к и п ї  п іп к г т п ї  г т п п г п я а ім  т я



. .................*................... і ' • г .. ............Ґ*'* підпрограми
к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

----------------  г ~ 2 3 4 5
Програма реформування і розвитку ЖК.1 

Дунасвенької міської ради на 2017-2020 роки
0116071 3825,00 0,00 3825,00

Усього 3825,00 0,00 3825,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0116071

Відшкодування різниці між розміром цін на 
житлово-комунальні послуги , що 

затверджувалися або погоджувалися , 
рішенням місцевого органу виконавчої 

влади та органу місцевого самоврядування, 
та розміром скономісно обгрунтованих 

витрат на їх виробництво

Затрат
кількість підприємств, яким планується 

надання трансферту
од. Розрахунок

1,00

Продукту
середня сума трансферту на одне підприємство тис.грн. Розрахунок

3825,00

Ефективності
відсоток відшкодованої різниці в тарифах 

підприємствам паливно-енергетичного 
комплексу до нарахованої

% Розрахунок
100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм^
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проеюу^ Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Усього 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Секретар міської ради

Г ~

Островський М.Г.
(ініціали і прізвище)

І



„ оДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Абзапова Т.В.

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
ВІД і & < Ю , 2 0 і £  р .Х о і т ^  / 2018-р .

Наказ фінансового управління від і 8 . 10 , 201 8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Дунаевецька міська пала

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0117350 0443

(найменування відповідального виконавця)
Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1059,5 тис. гривень,у тому числі загального фонду- тис.гривень та спеціального фонду- 1059,5 тис. гривень
1 .Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про місцеве самоврядування"
4.Закон України "Про державний бюдет України на 2018 рік"від 07.12.2017р.№2246-У1ІІ
5. Рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 01.03.2018р.№ 8-34/2018-р."Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік",№ 3-36/2018-р від 
30.05.2018р..розпорядження голови міської ради від 30.05.2018 № 175/2018 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", рішення сесії Дунаєвецької 
міської ради від 05.10.2018 року

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
_______________________________________________________________________________________ _____ _________________________________(тис.грн.)

N з/п К П К В К К Ф К В К
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0117350
Розробка схем та проектних рішень масового 

застосування
0,00 1059,50 1059,5

Усього 0,00 1059,50 1059,50

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)



Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п к п к в к Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0117350 Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування

Затрат
Кількість населених пунктів що потребують 
розробки генеральних планів та планів 
зонування

од. Розрахунок 15,00

Кількість населених пунктів що потребують 
виготовлення топографічної основи та 
детального плану для будівництва за рахунок 
коштів субвенції з державного бюджету 
амбулаторії ЗПСМ

од. Розрахунок 2,00

Кількість експертиз проектів містобудівної 
документації, що потребують проведення

од. Розрахунок 1,00

Продукту

Кількість експертиз проектів містобудівної 
документації, що планують провести

од. Розрахунок 1,00

Кількість населених пунктів що планують 
розробку генеральних планів та планів 
зонування

од. Розрахунок 15,00

Кількість населених пунктів що планують 
виготовлення топографічної основи та 
детального плану для будівництва за рахунок 
коштів субвенції з державного бюджету 
амбулаторії ЗПСМ

од. Розрахунок 2,00

Ефективності

Середня вартість розробки генерального плану 
(плану зонування)для одного населеного 
пункту

тис.грн. Розрахунок 59,20

Середня вартість експертизи проекту 
містобудівної документації

тис.грн. Розрахунок 61,50

Середня вартість розробки топографічної 
основи та детального плану для одного 
населеного пункту

тис.грн. Розрахунок 111,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2



Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації
3інвестиційного проекту Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Секретар міської ради 

ПОГОДЖЕНО:

Островський М.Г

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління
(підпис)

АбзаловаТ.В.

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 2018р.№ З /2018-р.
Наказ Фінансового управління № від !&•№ 2018
Ш

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.
(КГІКВК МБ) 

0110000 Дунасвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3
(КПКВК МБ) 

0116010
(найменування відповідального виконавця)

Утримання та ефективна експлуатація обгктїв житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3787.84 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 1386,8 тис.гривень та спеціального фонду- 2401,04 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон і  країни "Про благоустрій населених пунктів України” 
від 06.09.2005 р. №2807-ІУ., Закон України “Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 р. №1875-ІУ.,Закон України "Про державний бюдет України на 2018 рік”від 
07.12.2017р.№2246-УІП,розпорядження міського голови від 29.08.2018р.№298/2018-р."Про внесення змін до міського бюджету на 2018р.Ріиіення сесії Дунасвецької міської 
ради від 22.12.2017р.№10-32/2017р."Про міський бюджет на 2018 рік” зі змінами на 05.10.2018 року.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4
1 0116011 620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2 0116013 620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
3 0116015 620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0116011 620 Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

2,70 250,30 253,00

2 0116013 620
Забезпечення діяльності водопровідно- 

каналізаційного господарства 984,10 2150,74 3134,84

3 0116015 620

Забезпечення надійної та безперебійної 
експлуатації ліфтів 400,00 0,00 400,00

Усього 1386,80 2401,04 3787,84

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
___________ (тис.грн.)

\ Т-їяяоя п р гіп тгяп ьм п ї і її пипппї п п п гп я и н  тя



підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвецької 

міської ради на 2017-2020роки 0116010 1386,80 2401,04 3787,84

Усього 1386,80 2401,04 3787,84

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N  з/п к п к в к Н азва показника
Одиниця
виміру Дж ерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0116011 Утримання та ефективна експлуатація 
обсктів житлово-комунального

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

Затрат
кількість будинків, що потребують технічного 
обстеження буд. конструкцій та інженерних 

мереж

од. Розрахунок
1,00

кількість будинків, що потребують 
капітального ремонту фасаду

од. Розрахунок 1,00

кількість ділянок газопроводу, що потребують 
прокладання

од. Розрахунок 1,00

кількість вікон в житлових будинках, що 
потребують встановлення по вул. Київська 

26,Шевченка,88,92,92а,Хлібопекарській,26 в 
м.Дунаївці

од. Розрахунок

38,00

Продукту
кількість будинків, що планують капітальний 

ремонт фасаду
од. Розрахунок 1,00

кількість будинків, де планується проведення 
технічного обстеження буд. конструкцій та 

інженерних мереж

од. Розрахунок
1,00

кількість вікон в житлових будинках, що 
планують встановити по вул. Київська 

26,Шевченка,88,92,92а,Хлібопекарській,26 в 
м.Дунаївці

од. Розрахунок

38,00

Ефективності
Витрати на капітальний ремонт фасаду 1 

будинку
тис.грн. Розрахунок

40,00

Витрати на технічне обстеження будівельних 
конструкцій та інженерних мереж 1 будинку

тис.грн. Розрахунок
2,70

Витрати на прокладання 1 ділянки 
газопроводу

тис.грн. Розрахунок 70,00

середні витрати на встановлення вікон в 
житлових будинках, що планують встановити 

по вул. Київська
26,Шевченка,88,92,92а,Хлібопекарській,26 в 

м.Дунаївці

тис.грн. Розрахунок

3,70

2 0116013
Забезпечення діяльності водопровідно- 

каналізаційного господарства

Відшкодування різниці в тарифах 
підприємствам водопровідно- 
каналізаційного господарства

Затрат



*-------------------- кількість комунальних підприємств , що 
потребують відшкодування різниці між 
затвердженим тарифом та фактичною 

собівартісттю

од. Розрахунок

1,00

Продукту
кількість комунальних підприємств , для яких 

планується відшкодування різниці між 
затвердженим тарифом та фактичною 

собівартісттю

од. Розрахунок

1,00

Ефективності
середня сума відшкодування різниці між 

затвердженим тарифом та фактичною 
собівартісттю 1 збитковому підприємству

тис.грн. Розрахунок
845,00

Якості
відсоток відшкодованої різниці в тарифох 

підприємствам водопровідно- каналізаційного 
господарства до нарахованої,%

% Розрахунок

41,90

Будівництво,реконструкція та капітальний 
ремонт систем водопровідно- 
каналізаційного господарства

Затрат
кількість населених пунктів, що потребують 

реконструкції водопровідних мереж
од. Розрахунок

3,00

кількість ПКД для будівництва водопровідних 
мереж, що необхідно виготовити

од. Розрахунок
2,00

кількість коригування ПКД для будівництва 
водопровідних мереж, що необхідно 

виготовити

од. Розрахунок
1,00

кількість ПКД реконструкції водопровідних 
мереж, що необхідно виготовити

од. Розрахунок
3,00

кількість м.пог.ділянки водопроводу , що 
потребує капітального ремнту

м.пог. Розрахунок
65,30

Продукту
кількість населених пунктів, де планується 

провести реконструкцію водопровідних мереж
од. Розрахунок

3,00

кількість ПКД для будівництва водопровідних 
мереж, що планується виготовити

од. Розрахунок
2,00

кількість коригування ПКД для будівництва 
водопровідних мереж, які планується 

виготовити

од. Розрахунок
1,00

кількість ПКД реконструкції водопровідних 
мереж , що планується виготовити

од. Розрахунок
2,00

кількість м.пог.ділянки водопроводу , де 
планується капітальний ремонт

м.пог. Розрахунок
65,30

Ефективності
середня сума вартості реконструкції 

водопровідних мереж для одного населеного 
пункту

тис.грн. Розрахунок
889,52

середня сума вартості ПКД реконструкції 
водопровідних мереж

тис.грн. Розрахунок 121,00

Вартість Ім.кв. капітального ремонту ділянки 
водопроводу

тис.грн. Розрахунок
1,50



і
г

середня сума вартості ПКД будівництва 
водопровідних мереж

тис.грн. Розрахунок
167,60

середня сума вартості коригування ПКД 
будівництва водопровідних мереж

тис.грн. Розрахунок
1,10

3 0116015
Забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації ліфтів

Затрат
кількість пассажирських ліфтфв, що 

потребують ремонту
од. Розрахунок

5,00

П родукту
кількість пассажирських ліфтів, що планують 

відремонтувати
од. Розрахунок

5,00

Ефективності
Вартість ремонту 1 пассажирського ліфта тис.грн. Розрахунок

80,00

Якості
відсоток відремонтованих ліфтів, до тих ,що 

потребують ремонту %
% Розрахунок

100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.гри.)

Код Найменування джерел надходжень кпквк

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації
3інвестиційного проекту Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 ІЗ
Усього 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. 
Секретар міської ради

...л \

| |  о Островський М.Г.

ПОГОДЖЕНО:
' ̂ іідпис) (ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління \ \ Абзалова Т.В.
(підпис) / (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
/2018-р від /■£. /о  2018р. 

Наказ фінансового управління 
від /<?. /О 2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Дунасвсцька міська рада

2.
(КПКВК МБ) 
ОЮОООО/'0110000 Дунасвецька міська рада

(найменування головного розпорядника)

3
(КПКВК МБ) 

0112110
(найменування відповідального виконавця) 

Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 20 120,2 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 17 792,9 тис.гривень та спеціального фонду- 2 327,3 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII, 
рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік” №10-32/2017р від 22.12.2017 року з змінами станом на 05.10.2018 року, Положення про центр первинної медичної (медико- 
санітарної) допомоги, наказ Міністерства фінансів за Міністерства охорони здоров"я від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження тнового переліку бюджетних програм на 
результативних оказників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров"я"
6. Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N з/п КП КВК КФ КВК
П ідпрограма /  завдання бю дж етної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0112110 Первинна медична допомога населенню 17 792,932 2 327,300 20 120,232

0112111 0726 0112111 -  Первинна медична допомога 
населенню

17 792,932 2 327,300 20 120,232

З а б е з п е ч е н н я  н а д а н н я  н а с е л е н н ю  п е р в и н н о ї  

м е д и ч н о ї  д о п о м о г и  з а  м іс ц е м  п р о ж и в а н н я  

( п е р е б у в а н н я )

17 792,932 2 327,300 20 120,232

Усього 17 792,932 2 327,300 20 120,232

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Т-Тяяпя пргіґлиятткипї н і л егш о ї ппгзгпякділ т я



підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0112110 Первинна медична допомога населенню

0112111 0112111 - Первинна медична допомога 
населенню

Забезпечення надання населенню первинної 
медичної допомоги за місцем проживання 

(перебування)
Затрат

кільк ість ш татн их  п осад од. ш татн ий  р о зп и с , плани  та  звіти  по 
м ереж і, ш татах  і контингентах

286,00

в т о м у  числі л ікар ів , які н адаю ть п ервинну 
ДОПОМОГУ

од. ш татн ий  р озп и с , плани  та  звіти  по 
м ереж і, ш татах  т а  кон ти н ген тах

53,75

Продуклгу
кільк ість п ри кр іп лен о го  населен н я осіб форма № 025-8-1/0 61490

кільк ість  прол іковани х  хворих ти с .ч о л . ф о р м а  №  20 77,57
Ефективності

кільк ість  п р и кр іп лен о го  н аселення  н а  1 л ік ар я , 
який н ад ає п ервин н у  допомогу

од. р о зрахун ково 1144

сер ед н я  кільк ість відв ідуван ь н а  1 л ікаря од. розрахун ково 1950
Якості

заб езп еч ен н я  повноти  о хоп ленн я  
п роф іл акти чн и м и  щ еплен н ям и

°/о стати стичн і дан і рей ти нгових  
до сл ід ж ен ь

95,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансуваннязагальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 із
Усього о*ро 0,00 0,00

Секоетао міської пали 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
(підпис) (ініціаіи і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
2 6 .0 8 .2 0 1 4  № 8 3 6

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 1& 0 °  2018р. № /2018-р.

Наказ фінансового управління від / £  ■ /<? 2018 р. № 2 4  - / /

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Дунасвецька міська рада

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0110150 0111

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

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 15 125,0 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 13 438,5 тис.гривень та спеціального фонду- 1 686,5 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. № 2246-УІІ1, наказ 
Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Державне управління", рішення сесії міської ради від 22.12.2017 року № 10-32/2017 "Про міський бюджет на 2018 рік" з змінами станом на 05.10.2018 року.

_ .. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради
6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7



1 0110150 0111

0110150 - Організаційне, інформаційно- 
аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у разі 
її створення), міської, селищної, сільської 

пад

13 438,5 1 686,5 15 125,0

0110150 Забезпечення виконання наданих 
законодавством повноважень

13 438,5 1 686,5 15 125,0

Усього 13 438,5 1 686,5 15 125,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 од 4 5 6

1 0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

Забезпечення виконання наданих 
законодавством повноважень

Затрат
кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 83,00

Продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, 

скарг
од. книга реєстрації 5438

кількість прийнятих нормативно-правових 
актів

од. звітність 21

Ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, 

скарг на одного працівника
од. розрахунково 66

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунково 161,9

. . .  211. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис.грн.)

Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації

КПКВК
1 січня звітного періоду

інвестиційного проекту5 Пояснення, що
Кол 1 Іайменування джеоел надходжень характеризують джерела



загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
г Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Островський М.Г.

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління
(підпис)

АбзаловаТ.В.
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 1<? і ,с>, 3 ^  /2018-р
Наказ фінансового управління -Н  від і Я , Ю ,  2018 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Дунасвецька міська рада

2.
(КІ1КВК МБ) 

0110000 Дунаєвецька міська рада

3
(КПКВК МБ) 

0116030 0620
(найменування відповідального виконавця) 

Організація благоустрою населених пунктів

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 9422,41 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 5895,06
тис.гривень та спеціального 
фонду- 3527,35 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України “Про благоустрій населених пунктів України” від 06.09.2005 р. 
№2807-І\’, Закон України “Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 р. №1875-ІУ,Закон України "Про державний бюдет України на 2018 рік"від 07.12.2017р.№2246-У1ІІ,рішення сесії 
Дунаєвецької міської ради від 22.12.2017р.№10-32/2017р."Про міський бюджет на 2018 рік",зі змінами станом на 05.10.2018 року.
6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста ________________________________________________________________________________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.гри.)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

« 0116030 0620
0116030 - Організація благоустрою міст, сіл, 

селищ 5895,06 3527,35 9422,41

Забезпечення облаштування та утримання 
окремої території (парку, скверу, тощо) 4961,85 1602,85 6564,70

Забезпечення утримання в належному 
технічному стані тротуарів та автобусних 

зупинок
248,40 1924,50 2172,90

Забезпечення функціонування громадської 
вбиральні

83,08 0,00 83,08

Збереження та утримання на належному рівні 
зеленої зони населеного пункту та 
поліпшення його екологічних У М О В

279,78 0,00 279,78

Забезпечення благоустрою кладовищ 321,95 0,00 321,95

_________________ К смгс_________________ 5895,06 3527,35 9422,41
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Т Ія я п я  п р г і л и я п к н л ї  п і п и г т п ї  п п л т я и и  т я



п ідпрограм и
к п к в к загальний  ф онд спец іальний  ф онд разом

і 2 3 4 5

Програма реформування і розвитку житлово- 
комунального господарства Дунаєвецької міської ради на 
2017-2020 роки

116030 5895,06 3527,35 9422,41

Усього 5895,06 3527,35 9422,41

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

. 0116030
0116030 - Організація благоустрою міст, сіл, 

селищ
Забезпечення утримання в належному 

технічному стані тротуарів та автобусних 
зупинок

Затрат
Кількість вулиць ,що потребують 
капітального ремонту тротуарів

од Розрахунок 10,00

Кількість вулиць ,що потребують поточного 
ремонту тротуарів

од Розрахунок 6,00

Кількість мотогодин використаних для 
зимового утримання тротуарів

маш.год Розрахунок 268,00

Кількість ПКД на проведення капітального 
ремонту тротуарів, що потребують 

виготовлення

од Розрахунок
2,00

Кількість автобусних зупинок, що потрібно 
придбати

од. Розрахунок 7,00

Кількість експертиз ПКД на капітальний 
ремонт тротуарів, що потрібно провести

од. Розрахунок 1,00

Продукту
Кількість експертиз ПКД на капітальний 
ремонт тротуарів, які планують провести

од Розрахунок 1,00

Кількість вулиць ,де планують капітальний 
ремонт тротуарів

од Розрахунок 4,00

Кількість мотогодин, що плануються для 
зимового утримання тпотуапів

маш.год Розрахунок 268,00

Кількість ПКД на проведення капітального 
ремонту тротуарів, що планують виготовити

од. Розрахунок
2,00

Кількість автобусних зупинок, що планують 
придбати

од. Розрахунок 7,00

Кількість вулиць ,що планують поточний 
ремонт тротуарів

од. Розрахунок 5,00

Ефективності
Вартість 1 машиногодини для зимового 

утримання тротуарів
тис.грн Розрахунок 0,23

Середні витрати на поточний ремонт тротуару 
1 вулиці

тис.грн. Розрахунок 42,87

Середні витрати на капітальний ремонт 
тротуару 1 вулиці

тис.грн. Розрахунок 594,80

Витрати на коригування ПКД на капітальний 
ремонт тротуару

тис.грн. Розрахунок 2,20

Витрати на проведення експертизи ПКД на 
капітальний ремонт тротуару

тис.грн. Розрахунок 2,30



Витрати на ПКД на капітальний ремонт 
тротуару

тис.грн. Розрахунок 16,40

Середні витрати на придбання 1 автобусної 
зупинки

тис.грн. Розрахунок 18,78

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

Затрат
Кількість старостатів, що потребують 

прибиральників на умовах ЦПХ
тер.од. Розрахунок 13,00

Кількість населених пунктів, що потребують 
реконструкції систем зовнішнього 

електричного освітлення

тер.од. Розрахунок
25,00

Кількість населених пунків ,що потребують 
придбання цембрин для громадських криниць

тер.од. Розрахунок
5,00

Кількість населених пунктів, що потребують 
ремонту огорожі навколо дитячого

тер.од. Розрахунок 1,00

Кількість населених пунктів, що потребують 
придбання автобусних зупинок

тер.од. Розрахунок 8,00

Кількість залізобетонних труб для 
облаштування переїздів

шт. Розрахунок 6,00

Протяжність мережі вуличного освітлення, 
що потребує обслуговування

м.пог. Розрахунок 12000,00

Оплата електроенергії вуличного освітлення 
,що необхідно провести

кВт/год Розрахунок
352015,00

Площа обшивки несучих конструкцій по 
периметру цеху смітєсортувальної лін ії, що 

необхідно відремонтувати

м.кв. Розрахунок
720,00

Здійснення вивозу ТВП та мулу тон Розрахунок 14396,40

Кількість новорічних ялинок ,що потребують 
монтажу та демонтажу

од. Розрахунок
1,00

Кількість ставків і парків , що потребують 
охорони

од Розрахунок 2,00

Кількість старостатів, що потребують 
проведення поточного ремонту памятників

од Розрахунок 14,00

Кількість населених пунктів, що потребують 
облаштування громадських криниць

од. Розрахунок 26,00

Проведення побілки бордюр м.пог. Розрахунок 6892,00
Проведення покосу газонів м.кв. Розрахунок 2700,00

Кількість сміттєвих майданчиків, що 
потребують влаштування

од Розрахунок 18,00

Кількість старостатів, де буде проведенно 
ліквідацію несанкціонованих та стихійних 

сміттєзвалищ

тер.од. Розрахунок
5,00

Кількість підприємств, які утримують 
двірників

од Розрахунок 2,00

Кількість населених пунктів, що потребують 
проведення технічного обслуговування 

вуличного освітлення

од. Розрахунок
26,00

Громадський бюджет (бюджет участі) од Положення
1,00

Продукту
Кількість старостатів, що планують 

утримання прибиральників на умовах ЦПХ
тер.од. Розрахунок

13,00

Кількість населених пунктів, що планують 
реконструкції систем зовнішнього 

електричного освітлення

тер.од. Розрахунок
12,00



Протяжність мережі вуличного освітлення, 
що планується обслуговувати

м.пог. Розрахунок 12000,00

Кількість населених пунктів, що планують 
ремонт огорожі навколо дитячого 

майданчика

тер.од. Розрахунок
1,00

Оплата електроенергії вуличного освітлення, 
що планується

кВт/год Розрахунок
400043,00

Площа обшивки несучих конструкцій по 
периметру цеху смітєсортувальної л ін ії, що 

планується відремонтувати

м.кв. Розрахунок
720,00

Кількість залізобетонних труб, що планується 
придбати для облаштування переїздів

шт. Розрахунок
6,00

Здійснення вивозу ТВП та мулу, що 
планується

тон Розрахунок
14396,40

Кількість населених пунків ,що планують 
придбання цембрин для громадських криниць

тер.од. Розрахунок
5,00

Кількість новорічних ялинок ,що планують 
монтувати та демонтувати

од. Розрахунок 1,00

Кількість старостатів, де планується 
обкошування території

од Розрахунок
6,00

Кількість населених пунктів, для яких 
планується придбання автобусних зупинок

тер.од. Розрахунок 7,00

Кількість ставків і парків, що планується 
охороняти

од Розрахунок 2,00

Кількість населених пунктів, де планується 
облаштування громадських криниць

од. Розрахунок 2,00

Проведення поточного ремонту памятників, 
що планується

од Розрахунок 14,00

Проведення побілки бордюр, що планується м.пог. Розрахунок 6892,00

Проведення влаштування сміттєвих 
майданчиків, що планується

од Розрахунок 8,00

Кількість старостатів, де планується 
проведення ліквідації несанкціонованих та 

стихійних сміттєзвалищ

тер.од. Розрахунок
5,00

Проведення покосу газонів ,що планується м.кв. Розрахунок 2700,00

Кількість проектів , що планується для 
реалізації заходів "Громадський бюджет"

од За результатами голосування на 
сайті міської ради 8,00

Кількість населених пунктів, де планується 
проведення технічного обслуговування 

вуличного освітлення

од. Розрахунок
26,00

Кількість двірників, що обслуговують 
населені пункти ОТГ

од Розрахунок 20,00

Ефективності
Середні витрати на ПКД реконструкції 

систем зовнішнього електричного освітлення 
1 населеного пункту'

грн Розрахунок
3200,00

Середні витрати на утримання 
прибиральників 1 старостату на умовах ЦПХ

тис. грн Розрахунок
24,60

Середні витрати на реконструкцію систем 
зовнішнього електричного освітлення для 1 

населеного пункту

тис. грн Розрахунок
105,63

Середні витрати на вивіз ТВП та мулу, 
(1 тонна)

грн. Розрахунок 47,88



' Вартість придбання 1 цембрини для 
громадських криниць

тис.грн Розрахунок 6,60

Середні витрати на ремонт огорожі навколо 
дитячого майданчика

тис.грн. Розрахунок
25,00

Вартість монтажу та демонтажу 1 новорічної 
ялинки

тис.грн Розрахунок 58,23

середні витрати на ел.енергію вуличного 
освітлення (1 кВт/год)

грн Розрахунок 2,83

Вартість 1 кв.м. площі обшивки несучих 
конструкцій по периметру цеху 

смітссортувальної лінії

грн. Розрахунок
250,00

Середні витрати на придбання 1 
залізобетонної труби для облаштування 

переїздів тис.грн

Розрахунок
7,80

Середні витрати на придбання 1 автобусної 
зупинки

тис.грн Розрахунок 21,60

Середні витрати на побілку 1 м/пог бордюр
грн

Розрахунок 6,50

Середні витрати на оходону парку ,ставка тис.грн Розрахунок 33,77

Середні витрати на 1 м/пог мережі вуличного 
освітлення

грн Розрахунок 38,35

Середні витрати на облаштування 
громадських криниць 1 населеного пункту

тис.грн Розрахунок 2,65

Середні витрати на проведення покосу 1 м.кв 
газонів

грн Розрахунок 65,82

Середні витрати на проведення поточного 
ремонту 1 памятника

грн Розрахунок 4325,00

Середні витрати влаштування 1 сміттєвого 
майданчика

грн Розрахунок 32426,00

Середні витрати для утримання 1 двірника (за 
рік)

тис.грн Розрахунок 46,95

Середні витрати на ліквідацію стихійного 
смітєезвалища в 1 населеному пункті

тис.грн Розрахунок 31,64

Середні витрати на технічне обслуговування 
вуличного освітлення 1 населеного пункту 

громади

тис.грн. Розрахунок
9,79

Витрати на реалізацію 1 проекту 
"Грормадського бюджету"

тис.грн Розрахунок 48,70

Збереження та утримання на належному 
рівні зеленої зони населеного пункту та 

поліпшення його екологічних УМОВ
Затрат

Протяжність газонів та квітників, що 
потребують облаштування та догляду

м.кв. Розрахунок 28627,00

Продукту
Протяжність газонів та квітників, що 

планується облаштувати та до глянути  догляду

м.кв. Розрахунок 28627,00

Ефективності
Середня вартість 1 кв.м. насадження, 
догляду, поливу, підстригання газона

грн. Розрахунок 8,90

Забезпечення благоустрою кладовищ

Затрат
Кількість населених пунктів де буде 
проведенно благоустрій кладовищ

тер.од. Розрахунок
35,00

Продукту



Кількість населених пунктів що планують 
закупівлю матералів для ремонту паркану 

кладовища

тер. од. Розрахунок
1,00

Кількість населених пунктів де планується 
санітарна очистка кладовищ

тер. од. Розрахунок 35,00

Ефективності
Витрати на придбання матеріалів для ремонту 

паркану 1 кладовища
тис.грн Розрахунок

66,80

Середні витрати на санітарну очистку 1 
кладовища

тис.грн. Розрахунок
7,29

Забезпечення функціонування громадської 
вбиральні

Затрат
кількість громадських вбиралень од. Розрахунок 1,00

Продукту
кількість громадських вбиралень, що 

планується обслуговувати
од. Розрахунок 1,00

Ефективності
середні витрати на обслуговування однієї 

громадської вбиральні
грн. Розрахунок 83075,00

. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 Пояснення, шо характеризують 
джерела фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний фонд

разо
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ
Усього 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реал ізацідо-шв^сти цій них проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. їй

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління

Островський М.Г.
(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
2 6 .0 8  2 0 1 4  № 8 3 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
№376/2018-р від! 8.10.2018р.
Наказ фінансового управління 
№ 24-н від 18.10.2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.

(КПКВК МБ) 

0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0114080

(найменування відповідального виконавця)
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 372,00 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 372,00 тис.гривень та спеціального фонду- 0,00 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-УИІ, 
рішення сесії міської ради №10-32/2017р. від 22.12.2017р. "Про міський бюджет на 2018рік", з змінами станом на 05.10.2018 року, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778- 
VI.
6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4
1 0114082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п к п к в к КФКВК
Підпрограма/завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0114082 0829 0114082 Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва

372,00 0,00 372,00

2 0114082 Підтримка та розвиток культурно-освітніх 
заходів 372,00 0,00 372,00

Усього 372,00 0,00 372,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0114082 0114082 Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва

Підтримка та розвиток культурно-освітніх 
заходів

Затрат
Видатки загального фонду на забезпечення 

діяльності інших культурно-освітніх заходів
ти.грн. кошторис 372,00

Продукту
Кількість колективів , що приймають участь у 

заходах- всього
од. паспорт аматорського колективу 122

Кількість заходів од. план заходів, журнал обліку 100
Плановий обсяг видатків на проведення 

культурно-освітніх заходів
ти.грн. кошторис 372,00

Ефективності
Середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 3720,00

Якості
Динаміка збільшення колективів у плановому 

періоді по відношенню до фактичного 
показника попереднього періоду

відс. розрахунок 2,5

Динаміка збільшення кількості заходів у 
плановому періоді по відношенню до 

фактичного показника попереднього періоду
відс. розрахунок 6,4



(тис.грн.)
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, Щ О 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 н 1 2 13
Усього 0,00 0,00 0,00

Секретар міської ради 

ПОГОДЖЕНО:

Островський М-Г.
(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління
(підпис)

Абзапова Т В
(ініціали і прізвище)




