
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

(у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 26.02.2019р. № 53/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

І 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунасвецька 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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 17595355,0
гривень,у тому числі загального 
фонду-

17522030,0 гривень та спеціального фонду- 73 325,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2628-УІН, 
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 20.12.2018 року № 7-47/2018 "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами станом 
на 22.02.2019 року_______________________________ ___ ____________________________________________________________________________________________________________________________
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N  з/п Ц ілі держ авної політики

1 2

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми : Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради 
8.3авдання бюджетної програми___________________________________________
№ з/п Завдання

1 2

1
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі ії створення),

міської, селищної, сільської рад
9.Напрямки використання бюджетних коштів



(грн.)

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
загальний фонд спеціальний фонд

у тому числі бюджет 
розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

1
Створення належних умов для діяльності 

працівників та функціонування 
Лунаєвеиької міської пали

17522030 73325 73325 17 595 355

Усього 17522030 73325 73325 17 595 355

10. Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми
загальний

фонд
спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

К од П оказник
Одиниця

виміру
Дж ерело інформації Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 13

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 81 81
Продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, 
скарг

од книга реєстрації 5677 5677

кількість прийнятих нормативно-правових 
актів

од звітність 1110 1110

Ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, 

скарг на одного працівника од розрахунково /  70 
/  /

70

витрати на утримання однієї штатної одиниці
тис.грн. розрахунково / / ґ  /Д  216’30 216,3

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

(підгі

(підпис)

(ініціали і прізвище)

АбзаловаТ.В.

2019

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №  836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 26.02.2019 №  53/2019р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0116030 0620

(найменування відповідального виконавця) 

Організація благоустрою населених пунктів

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 8 514 957,0 гривень,у тому числі загального фонду- 8 514 957,0 гривень та спеціального фонду- 0̂ 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2626-VIII, Закон 
України “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. Рішення сесії міської 
ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі змінами станом на 22.02.2019 рік

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

N з/п Ціль державної політики

1 2
1 Створення економічних передумов для розвитку підприємств житлово - комунального господарства

7. Мета бюджетної програми Організація благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 2
1 Забезпечення облаштування та утримання благоустрою Дунаєвецької ОТЕ
2 Утримання об'єктів дорожнього господарства на належному рівні



9. Напрями використання бюджетних коштів
(грн.)

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Забезпечення облаштування та 

утримання окремої території 
(парку, скверу, тощо)

7293563,00 7 293 563,00

Забезпечення утримання в 
належному технічному стані 

об'єктів дорожнього господарства
542892,00 542 892,00

Забезпечення функціонування 
громадської вбиральні

96786,00 96 786,00

Збереження та утримання на 
належному рівні зеленої зони 

населеного пункту та поліпшення 
його екологічних умов

581716,00 581 716,00

Усього 8514957,00 8 514 957,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Програма реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства Дунаєвецької міської ради на 2017-2020 роки 8514957,00 8514957,00

Усього 8514957,00 8514957,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

К од П оказник
О диниця

виміру
Дж ерело інформації Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 13
Забезпечення утримання в належному 
технічному стані об'єктів дорожнього 

господарства

затрат 0,00
Кількість мотогодин для улаштування 

тротуарів маш.год розрахунок 112 112



Кількість людиногодин для улаштування 
тротуарів люд.год розрахунок 540 540

Кількість мотогодин для зимового утримання 
тротуарів

маш.год розрахунок 308 308

Кількість населених пунктів,що потребують 
поточного ремонту містків, оголовків та 

приямків

адміністрати
вно-тер.од

розрахунок 4 4

продукту

Кількість мотогодин, що плануються для 
улаштування тротуарів маш.год розрахунок 112 112

Кількість людиногодин, що плануються для 
улаштування тротуарів люд.год розрахунок 540 540

Кількість мотогодин що плануються для 
зимового утримання тротуарів

маш.год розрахунок 308 308

Кількість населиних пунктів,що потребують 
поточного ремонту містків, оголовків та 

приямків

адміністрати
вно-тер.од

розрахунок 4 4

ефективності

Середня вартість 1 машиногодини для 
улаштування тротуарів

грн розрахунок 323,86 323,86

Вартість 1 людиногодини для улаштування 
тротуарів

грн розрахунок 33,68 33,68

Вартість 1 машиногодини для зимового 
утримання тротуарів

грн розрахунок 139,91 139,91

Середні витрати на ремонт мостів оголовків та 
приямків для 1 нас. пункту тис. грн розрахунок 122,79 122,79

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

затрат
Кількість старостатів, що потребують 

прибиральників на умовах ЦИХ
тер.од розрахунок 21 21

Громадський бюджет (бюджет участі), що 
потребує затвердження од Положення 1 1

Протяжність мережі вуличного освітлення, що 
потребує обслуговування м.пог. розрахунок 2000 2000

Обсяг електроенергії для вуличного 
освітлення, що необхідно оплатити

кВт/год розрахунок 387531 387531

Об’єм ТВП, мулу, що потрібно вивезти м.куб розрахунок 7588 7588

Протяжність бордюрів, які потрібно побілити м.пог. розрахунок 4270 4270

Кількість ставків та парків що потребують 
охорони

од розрахунок 2 2

Кількість памятників, які 
потребуютьпоточного ремонту од розрахунок 8 8

Кількість новорічних ялинок, які потрібно 
охороняти од розрахунок 1 1

Кількість новорічних ялинок, що потребують 
монтажу та демонтажу

од розрахунок 1 1

Кількість бездомних тварин, які потрібно од розрахунок 180 180



Кількість населених пунктів, які потребують 
послуг по ліквідації стихійних сміттєзвалищі од розрахунок 26 26

Кількість мотогодин, необхідних для обрізки 
дерев та кущів

маш.год розрахунок 564 564

Кількість людиногодин, необхідних для 
обрізки дерев та кущів люд.год розрахунок 2108 2108

Кількість населених пунктів, які потребують 
облаштування громадських криниць од розрахунок 26 26

Кількість населених пунктів, що потребують 
облаштування автобусних зупинок од розрахунок 3 3

Кількість сміттєвих майданчиків, що 
потребують облаштування од розрахунок 4 4

Кількість мотогодин, необхідних для 
поточного ремонту вуличного освітлення та 

обслуговування вуличного освітлення та 
світлофорів

маш.год розрахунок 1056 1056

Кількість людиногодин використаних для 
поточного ремонту вуличного освітлення та 

обслуговування вуличного освітлення та 
світлофорів

люд.год розрахунок 2108 2108

Кількість матриць світлофорів, які потрібно 
замінити од розрахунок 2 2

Кількість підприємств, які потребують 
фінансової підтримки для утримання двірників од розрахунок 2 2

продукту
Кількість старостатів, в яких планується 

утримання прибиральників на умовах ЦПХ тер. од розрахунок 21 21

Громадський бюджет (бюджет участі), що 
планують затвердити од Положення 1 1

Протяжність мережі вуличного освітлення, що 
потребує обслуговування м.пог. розрахунок 2000 2000

Обсяг електроенергії для вуличного 
освітлення, що планується проплатити

кВт/год розрахунок 387531 387531

О б’єм ТВП, мулу, що планується вивезти куб розрахунок 7588 7588

Протяжність бордюрів, які планується м.пог. розрахунок 4270 4270

Кількість ставків та парків, які планується 
охороняти од розрахунок 2 2

Кількість памятників, по яких планується 
проведення поточного ремонту од розрахунок 8 8

Кількість новорічних ялинок, які планується 
охороняти од розрахунок 1 1

Кількість новорічних ялинок, які потребують 
монтажу та демонтажу од розрахунок 1 1

Кількість бездомних тварин, які планується од розрахунок 180 180

Кількість населених пунктів, по яких 
планується ліквідація стихійних сміттєзвалищ

од розрахунок 26 26



Кількість мотогодин, які планується затратити 
для обрізки дерев та кущів

маш.год розрахунок 564 564,00

Кількість людиногодин, які планується 
затратити для обрізки дерев та кущів

люд.год розрахунок 2108 2108,00

Кількість населених пунктів, в яких 
планується облаштування громадських 

криниць
од розрахунок 26 26,00

Кількість населених пунктів, в яких планується 
облаштування автобусних зупинок од розрахунок 3 3,00

Кількість сміттєвих майданчиків, 
облаштування яких планується

од розрахунок 4 4,00

Кількість мотогодин, які планується затратити 
для поточного ремонту вуличного освітлення 
та обслуговування вуличного освітлення та 

світлофорів

маш.год розрахунок 1056 1056,00

Кількість людиногодин, які планується 
затратити для поточного ремонту вуличного 

освітлення та обслуговування вуличного 
освітлення та світлофорів

люд.год розрахунок 2108 2108,00

Кількість матриць світлофорів, заміна яких од розрахунок 2 2,00

Кількість підприємств, яким планується 
фінансова підтримка для утримання двірників од розрахунок 2 2,00

ефективності

Середні витрати на утримання на умовах ЦИХ 
прибиральників 1 старостату

тис.грн розрахунок 11,71 11,71

Витрати на реалізацію проектів 
"Громадського бюджету" тис.грн розрахунок 968,00 968,00

Середня вартість м.пог. мережі вуличного 
освітлення

тис.грн розрахунок 117,57 117,57

Оплата електроенергії вуличного освітлення, 1 
кВт/год

грн тариф 3,102 3,10

Середні витрати на вивіз 1 куб ТВП та мулу, грн розрахунок 121,9 121,90

Середні витрати на побілку 1 м/пог бордюр грн розрахунок 23,76 23,76

Середні витрати на оходону парку ,ставка тис.грн розрахунок 39,81 39,81

Вартість послуги по охороні новорічної 
ялинки

тис.грн розрахунок 17,021 17,02

Середні витрати на проведення поточного 
ремонту 1 памятника

тис.грн розрахунок 3,7 3,70

Вартість монтажу та демонтажу 1 новорічної 
ялинки

тис.грн розрахунок 93,68 93,68

Середня вартість відлову 1 бездомної тварини тис.грн розрахунок 0,2 0,20

Середні витрати на ліквідацію стихійного 
смітеєзвалища в 1 населеному пункті

тис.грн розрахунок 11,75 11,75

Середня вартість 1 мотогодини для обрізки 
дерев та кущів

грн розрахунок 250,81 250,81

Середня вартість 1 людиногодини для обрізки 
дерев та кущів

грн розрахунок 50,89 50,89



Середня вартість облаштування 1 громадської 
криниці

тис.грн . розрахунок 4,44 4,44

середня вартість облаштування 1 автобусної 
зупинки

тис.грн розрахунок 17,50 17,50

Вартість облаштування 1 сміттєвого 
майданчика

тис.грн розрахунок 69,36 69,36

Середня вартість 1 мотогодини для поточного 
ремонту, обслуговування вуличного 

освітлення та світлофорів
грн розрахунок 461,07 461,07

Середня вартість 1 людиногодини для 
поточного ремонту, обслуговування вуличного 

освітлення та світлофорів
грн розрахунок 65,08 65,08

середня вартість однієї матриці тис.грн розрахунок 13,20 13,20

Витрати на утримання двірників для двох 
підприємств

тис.грн розрахунок 639,447 639,447

Збереження та утримання на належному 
рівні зеленої зони населеного пункту та 

поліпшення його екологічних умов

затрат

Придбання декоративних насаджень 
(вазонів)та догляд за ними, що потрібно 

здійснити
шт розрахунок 26515 26515,00

Кількість людиногодин, які потрібно 
затратити для улаштування квітників, газонів

люд.год розрахунок 3660 3660,00

Кількість мотогодин, що потрібно 
використати для улаштування квітників,

маш.год розрахунок 260 260,00

продукту
Придбання декоративних насаджень (вазонів) 

та догляд за ними,що планується здійснити
шт розрахунок 26515 26515,00

Кількість людиногодин, які планується 
затратити для улаштування квітників газонів

люд.год розрахунок 3660 3660,00

Кількість мотогодин, що планується затратити 
для улаштування квітників,газонів

маш.год розрахунок 260 260,00

ефективності
Витрати на придбання декоративних 

насаджень (вазонів) та догляд за ними
грн розрахунок 3,09 3,09

Середня вартість 1 людиногодин для 
улаштування квітників газонів грн розрахунок 78,01 78,01

Середня вартість 1 мотогодин для 
улаштування квітників газонів грн розрахунок 218,26 218,26

Забезпечення функціонування мережі 
громадських вбнлалень

затрат
Кількість громадських вбиралень од розрахунок 1 1,00

продукту
Кількість громадських вбиралень, що 

планується обслуговувати
од розрахунок 1 1,00

ефективності



м.п.



л л  і ш зг д ж и п и  
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року X»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 26.02.2019 № 53/2019 р.

1

2.

З

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0100000 Дунагвецька міська рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0110000 Дунагвецька міська рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Відшкодування різниці між розміром цінніш житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися 
0116071 0640 рішенням місцевого органу виконавчої владита та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно

обгрунтованих витрат на їх виробництво

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 001 385,0 гривень,у тому числі загального фонду- 1 001 385,0 гривень та спеціального фонду- 0,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України “Про житлово-комунальні послуги” від 06.07.2018 р. №2454-VIII Закон України «Про Державний бюджет України на 
2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIII, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік'Тз змінами станом на 22.02.2019 року

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

N з/п Ціль державної політики

1 2

1 Створення економічних передумов для розвитку підприємств житлово - комунального господарства

_ . . Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню
7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 2

1 Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

9. Напрями використання бюджетних коштів
(грн.)



N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

і
Забезпечення належного функціонування 

підприємства житлово - комунального 
господарства

1001385,00 1001385,00

Усього 1001385,00 1001385,00

10. Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

і 2 3 4

Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвецької міської ради на 2017-2020роки 1001385,00 1001385,00

Усього 1001385,00 1001385,00

11 Результативні показники бюджетної програми :

Код Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 13

Затрат

Кількість підприємств , які потребують 
відшкодування з міського бюджету різниці 
між затвердженим тарифом та фактичною 

собівартістю послуги

ОД 2 2

11родукту
Кількість підприємств, яким планується 

надання трансферту
од 2 2

Ефективності

Сума різниці в тарифах, що планується 
відшкодувати

тис.грн. розрахунок 1001385,00 1001385,00

Якості л  / _______________________
відсоток відшкодованої різниці в тарифах до 

нарахованої
% розрахунок

£  І а  ^  52’00______________
52,00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 

"_____ *_________________ 20___ р

Заяць В В

(підпис)

(підпис) /

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В
(ініціали і прізвище)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від  26.02.2019р.№ 53 /2019-р.

П А С П О РТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунасвецька міська рада

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунасвсцька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3
(КПКВК МБ) 

0117130 0421
(найменування відповідального виконавця) 

Здійснення заходів з землеустрою
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бю дж етної програми)

4. О бсяг бю дж етних призначень/бю дж етних асигнувань- 601300 гривень,у тому числі загального фонду- 560000 гривень та спеціального фонду- 41300 гривень

5. П ідстави для виконання бю дж етної програми
1.Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні ",Закон України "Про державний бюдет України на 2019 
рік"від 23.11.2018р.№2629-УІ11,Рішення сесії міської ради від 20.12.2018 № 7-47/2018 "Про затвердження міського бюджету 2019рік ",із змінами станом на 22.02.2019 рік

,  . ,  .. Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
6. М ета бю дж етної програми

7. П ідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бю дж етної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. О бсяги ф інансування бю дж етної програми у розрізі п ідпрограм  та  завдань
______________________________________________ (грн.)

N  з/п КП К ВК КФ КВ К
П ідпрограма /  завдання бю джетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0117130 0421 Проведення інвентаризації земель та 
розробка проектів землеустрою

560000,00 41300,00 601300,00

Здійснення заходів з землеустрою 560000,00 41300,00 601300,00

Усього 560000,00 41300,00 601300,00

9. П ерелік регіональних цільових програм, які виконую ться у складі бю дж етної програми
(гр н ),

Н азва регіональної ц ільової програми та  
підпрограми

К П К ВК загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5

Усього
10. Результативні показники бю дж етної 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

0117130 Здійснення заходів з землеустрою

Затрат
Кількість сільських населених пунктів, що 

потребують виготовлення землевпорядкованої 
документації щодо зміни (встановлення) меж

тер.од Розрахунок

3

Кількість необхідних послуг з нормативної 
грошової оцінки м.Дунаївці

од. Розрахунок
1

Кількість необхідних послуг з нормативної 
грошової оцінки сільських населених пунктів

од. Розрахунок
3

Продукту
Кількість сільських населених пунктів, по яких 
планується виготовлення землевпорядкованої 
документації щодо зміни (встановлення) меж

тер.од Розрахунок

3

Кількість запланованих послуг з нормативної 
грошової оцінки м.Дунаївці

од. Розрахунок
1

Кількість запланованих послуг з нормативної 
грошової оцінки сільських населених пунктів

од. Розрахунок
3

Ефективності
Витарати на виготовлення землевпорядкованої 

документації щодо змін (встановлення) меж 
сільських населених пунктів

грн Розрахунок

200000,00

Витрати на оплату послуг з нормативної 
грошової оцінки м.Дунаївці

грн Розрахунок
200000,00

Витрати на оплату послуг з нормативної 
грошової оцінки сільських населених пунктів

грн Розрахунок
201300,00

11. Д ж ерела 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 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 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна п|
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

М іський голова / /  і! у

П О ГО Д Ж ЕН О :

Н ачальник ф інансового управління

іма не поділяється на підпрограми. 
цйц^Нїроектів (програм).

Заяць В.В.
(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 

фінансів України
26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року № 

1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського голови 
від 26.02.2019р.№53 /2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0117350 0443

(найменування відповідального виконавця)
Розробка схем планування та забудови територій (містобудівноїдокументації)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 200000,0 гривень,у тому числі загального фонду- тис.гривень та спеціального фонду- 200000,0 гривень

1 .Конституція України.Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні”,Закон України "Про державний бюдет України на 2019 
рік”від 23.11.2018р.№2629-УІІІ,Рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 20.12.2018р.№ 7-47/2018-р."Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі 
змінами станом на 22.02.2019 року.

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

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

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
________ _____________________________________________________________________________________________ ,______________________ _________________ (грн.)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0117350 0443
Розробка схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

0,00 200000,00 200000,00

Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування 0,00 200000,00 200000,00

Усього 0,00 200000,00 200000,00

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



(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

0117350
Розробка схем та проектних рішень 

масового застосування
Затрат

Кількість населених пунктів, що потребують 
проведення стратегічної екологічної оцінки 
генерального плану

од. Розрахунок 1,00

Продукту
Кількість населених пунктів, по яких 
плануєтьсяпроведення стратегічної 
екологічної оцінки генерального плану

од. Розрахунок 1,00

Ефективності

Вартість послуги з проведення статегічної 
оцінки генерального плану для 1 населеного 
пункту

грн Розрахунок 200000,00

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 
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 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 інвейт/щійні^ проектів (програм).

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

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Заяць В.В.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 № 836

( у редакції Наказу МФУ від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від___________2019 № ___/2019-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунасвецька міська рада_______________________________________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Дунасвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

З 0117361 0490 С півфінансування інвестиційних проектів, що реалізую ться за рахунок коштів держ авного фонду регіонального розвитку

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1681503,00 гривень,у тому числі загального фонду- 0,00 тис.гривень та спеціального фонду- 1681503,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1.Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про державний бюдст України на 2019 рік"від 26.11..2018р.№2629- 
VIII,наказ Мінрегіону України від 26.07.2018 року № 187, рішення сесії Дунаєвсцької міської ради 20.12.2018 року " 7-47/2018р. "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами від 
22.02.2019 року.

6. Мета бюджетної програми Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров"я в сільській місцевості
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми__________________________________________________________________

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4
1 0117361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0117361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, 
що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку
0,0 1681503,0 1681503,0

Усього 0,0 1681503,00 1681503,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5



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

0117361 1681503,00 1681503,00

Усього 0,00 1681503,00 1681503,00

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 0117361

Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

Затрат
Кількість проектів, що потребують співфінансування од. рішення сесії Дунаєвецької міської 

пали № 42-50/2019 віл 22.02.2019
1,00

Продукту
Кількість проектів, по яких планується 

співфінансування
од. рішення сесії Дунаєвецької міської 

ради № 42-50/2019 від 22.02.2019 1,00

Ефективності
Витрати на співфінансування реконструкції очисних 

споруд напірного колектора м.Дунаївці (II черга 
напірний колектор піскоуловлювачі, каналізаційна 

насосна станція)

грн Розрахунок

1681503,00

Якості
Відсоток готовності прооекту % Розрахунок 50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(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, шо 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
Міський бюджет 0117361 1387800,00 1387800,00 1681503,00 1681503,00 1345202,00 1345202,00

Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційні
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова В.В.Заяць
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

(підпис)

Абзалова Т.В.
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 
29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 26.02.2019 № 53/2019р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунасвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0117363 0490

(найменування відповідального виконавця)
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів щодо соціально - економічного розвитку
окремих територій

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 335 435.0 гривень,у тому числі загального фонду- 0,0 гривень та спеціального фонду- 2 335 435,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Мінрегіону України від 26.07.2018 року №187 Закон України «Про Державний бюджет України 
на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIII, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік",із змінами станом на 22.02.2019 
року_____________________________________________________________________________________________
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики

1 2

1 Соціально - економічний розвиток окремих територій

7. Мета бюджетної програми Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 2

1 Залучення інвестицій для реалізації проектів розвитку окремих територій

9. Напрями використання бюджетних коштів



(гри.)

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Виконання інвестиційних проектів 2335435,00 2335435,00

Усього 2335435,00 2335435,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвецької міської ради на 
2017-2020роки

2335435,00 2335435,00

Усього 2335435,00 2335435,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

К од П оказник
О диниця

виміру
Дж ерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4 13
Затрат

Кількість проектів щодо проведення 
капітального ремонту тротуару, які 

фінансуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

од ПКМУ № 423 від 13.06.2018 1,00 1,00

кількість проектів щодо проведення 
капітального ремонту покриття вулиць, які 

фінансуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

од ПКМУ № 423 від 13.06.2018 1,00 1,00

Кількість проектів щодо проведення 
капітального ремонту вуличного освітлення, 

які фінансуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

од ПКМУ № 423 від 13.06.2018 1,00 1,00



Продукту

Кількість проектів щодо проведення 
капітального ремонту тротуару, які планується 

профінансувати
од ПКМУ № 423 від 13.06.2018 1,00 1,00

Кількість проектів щодо проведення 
капітального ремонту покриття вулиць, які 

планується профінансувати
од ПКМУ № 423 від 13.06.2018 1,00 1,00

Кількість проектів щодо проведення 
капітального ремонту вуличного освітлення, 

які планується профінансувати
од ПКМУ № 423 від 13.06.2018 1,00 1,00

Ефективності
Витрати на співфінансування капітального 

ремонту тротуару по вул.Могилівській грн сесія ДМР від 20.12.2018 року № 7-41-2018/р 13300,00 13300,00

Витрати на проведення капітального ремонту 
тротуару по вул.Могилівській грн ПКМУ № 423 від 13.06.2018 154900,00 154900,00

Витрати на співфінансування капітального 
ремонту покриття вулиці Ватутіна грн сесія ДМР від 20.12.2018 року № 7-47-2018/р 526000,00 526000,00

Витрати на капітальний ремонт покриття 
вулиці Ватутіна грн ПКМУ № 423 від 13.06.2018 1300000,00 1300000,00

Витрати на співфінансування капітального 
ремонту вуличного освітлення грн сесія ДМР від 20.12.2018 року № 7-47-2018/р 2698,00 2698,00

Витрати на проведення капітального ремонту 
вуличного освітлення грн ПКМУ № 423 від 13.06.2018 338537,00 338537,00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

20

(ініціали і прізвище)

м.п.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 26.02.2019 № 53/2019 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунасвецька міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктуриза рахунок коштів 
місцевого бюджету

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 6 209 297.0 гривень,у тому числі загального фонду- 6 209 297,0 гривень та спеціального фонду- 0 0̂ гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-УШ, 
рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі змінами станом на 22.02.2019 року

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

N з/п Ціль державної політики

1 2
1 Створення економічних умов для розвитку дорожньої інфраструктури

(КПКВК МБ) 

З 0117461

7. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 2
1 Забезпечення утримання в належному технічному стані обєктів дорожнього господарства
2 Проведення поточного ремонту обєктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів



(грн.)

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури

6209297,0 6 209 297,0

Усього 6209297,0 6 209 297,0

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми :

К од П оказник
О диниця

виміру
Дж ерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 13

Забезпечення утримання в належному 
технічному стані обсктів дорожнього 

господарства

Затрат
Кількість піску, що необхідно придбати для 

виготовлення посилкової суміші т розрахунок 589 589

Кількість солі, що необхідно придбати для 
виготовлення посилкової суміші т розрахунок 70 70

Протяжність проїжджої частини, яку потрібно 
очистити від снігу та льоду механізованим 

способом
км. розрахунок 631,35 631,35

Протяжність вулиць, які потрібно посипати 
протиожеледним матеріалом механізованим 

способом
м.кв розрахунок 1625746 1625746

Кількість піщано-соляної суміші, яку потрібно 
приготувати

т розрахунок 2150 2150



Кількість посилкових матеріалів, які потрібно 
навантажити на ТЗ механізованим способом

т розрахунок 2150 2150

Кількість знаків, які потрібно встановити шт розрахунок 20 20

Протяжність дороги, яку потрібно помити км розрахунок 3 3

Протяжність вулиці, на яку потрібно нанести 
розмітку

км розрахунок 3 3

Кількість мучки, яку потрібно перевезти т розрахунок 2,6 2,6

продукту

Кількість піску, що планується закупити для 
виготовлення посилкової суміші т розрахунок 589 589

Кількість солі, яку планується закупити для 
виготовлення посилкової суміші т розрахунок 70 70

Протяжність проїжджої частини, яку 
планується очистити від снігу та льоду 

механізованим способом
км. розрахунок 631,35 631,35

Протяжність вулиць, які планується посипати 
протиожеледним матеріалом механізованим 

способом
м.кв розрахунок 1625746 1625746

Кількість піщано-соляної суміш,і яку 
планується приготувати т розрахунок 2150 2150

Кількість посилкових матеріалів, яку 
планується навантажити наТЗ механізованим 

способом
т розрахунок 2150 2150

Кількість знаків, які планується встановити шт розрахунок 20 20

Протяжність дороги, яку планується помити км розрахунок 3 3

Протяжність вулиці, на яку планується 
нанесення розмітки км розрахунок 3 3

Кількість мучки, яку планується перевезти т розрахунок 2,6 2,6

ефективності

Середня вартість піску для виготовлення 
посилкової суміші грн розрахунок 180 180

Середня вартість солі для виготовлення 
посилкової суміші грн розрахунок 2000 2000

Середні витрати на очищення 1 кв/м проїзної 
частини від снігу механізованим способом грн розрахунок 612,42 612,42

Середня вартість посипання вулиць 
протиожеледним матеріалом механізованим 

способом
грн розрахунок 299,8 299,8

Середня вартість 1 т. піщано-соляної суміші
грн розрахунок 128,2 128,2

Середня вартість знака, запланованого для 
________________встановлення------------------------

грн розрахунок 1815,75 1815,75

І



Середня вартість миття 1 км дороги грн розрахунок 12411 12411

Середня вартість нанесення розмітки 1 км 
вулиці грн розрахунок 13578 13578

Середня вартість перевезення 1 т  мучки тис. грн розрахунок 76,709 76,709

Проведення поточного ремонту об'єктів 
транспортної інфраструктури

затрат

Площа автомобільних доріг сільських 
населених пунктів громади, які потребують 

поточного ремонту
кв.м розрахунок 51000 51000

Кількість вулиць, які потребують поточного 
ремонту доріг м.Дунаївці шт розрахунок 23 23

п р одуту

Площа автомобільних доріг сільських 
населених пунктів громади, що планується кв.м розрахунок 51000 51000

Кількість вулиць, які плануються провести 
поточний ремонт доріг в м.Дунаївці шт розрахунок 23 23

ефективності

Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту 
вулично - дорожньої мережі сільських 

населених пунктів громади
грн розрахунок 68,62 68,62

Середня вартість поточного ремонту дороги на 
1 вулиці в м.Дунаївці

грн розрахунок 43478,26 43478,26

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

"_____ "________ _________20___р

Заяць В В

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.

(підпис) (ініціали і прізвище)

м.п.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 26.02.2019 № 53/2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0118311 0540

(найменування відповідального виконавця)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 86 000,0 гривень,у тому числі загального фонду- (ДО гривень та спеціального фонду- 86 000,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-У1ІІ, 
рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік",із змінами станом на 22.02.2019 року

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

N з/п Ціль державної політики

1 2

1 Запобігання забруднення довкілля та ліквідація його наслідків

7. Мета бюджетної програми Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 2

1 Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, знешкодження відходів



9. Напрями використання бюджетних коштів
(гри.)

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Запобігання та ліквідація 

забруднення навколишнього 
природного середовища

86 000,0 86 000,0

Усього 86 000,0 86 000,0

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Програма охорони навколишнього природного середовища 
Дунаєвецької міської ради на 2016-2020 роки 86000,00 86000,00

Усього 86000,00 86000,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

Код П оказник
О диниця

виміру
Дж ерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат

Кількість сміттєвих баків, що необхідно 
придбати

ОД розрахунок 4,00 4,00

Кількість проектів, що потребують 
фінансування

од розрахунок 1,00 1,00

Продукту

Кількість сміттєвих баків ,що планується 
придбати

од розрахунок 4,00 4,00

Кількість проектів, що планується 
профінансувати од розрахунок 1,00 1,00

Ефективності
Середня вартість 1 сміттєвого бака грн розрахунок 11725,00 11725,00



Витрати міського бюджету на капітальний
ремонт очистки русла р.Тернавка і ліквідації 

підтоплення садиб по вул.Набережній в 
м.Дунаївці

грн розрахунок

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

/ / $  /
І Іачальник фінансового управління

\\  V /
"_____ "_________________ 20___ р

м.п.

39100,00 39100,00

Заяць В.В.

(ініціали і прізвище)

Абзапова Т.В.
(ініціали і прізвище)



ІЛ І ВІН’ДЖІ ПО
Наказ Міністерства фінансів V країни 
26 серпня 2014 покч Лї 836 
(V редакції накач} Мініс ієреї на., 
фінансів України

ІЛ 1Ш.І’ДЖІ.Ш)
Наказ управління освіти.молоді та спорт}
Дунасненької міської ради 

.Чт 99-н ці ї і>5.03.20Iе) рок~\

І ІЛ С П О Р  І

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління освіти.молоті та спорту Дунасвепькот місткої ради 

(КНКВКМБ) (найменування юдонноїо розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти.молоді та спорту Дунаовсш.кої місткої ради

(КПКВК МЬ) (найменування відповідального виконавця)

З 061 7363 0490 Виконання інвестиційних проект ів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічної о рочви іку окремих територій

(К1 і КІ і К МЬ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяі бюджетних приіначень/бюджетних
18з4910,00 гривеньл томе числі загального фонду- 0.00 гривень та спеціальною фон ту- 1854910.00 гривеньасигнувань- . . .  - ----- - --------------- '

5. 11 і лс гави для виконання бюджетної програми Конституція У країни.бюджетний кодекс України. Закон У країни "І іро місцеве самоврядування в Україні ".І Іаказ Міністерства фінансів від 27.07.201 І 
року У'945 1 Іро затвердження промірного переліку результативних показників місцевих бюджетів за видатками що можуть здійснюватися і усіх місцевих бюджетів, рішення сесії міської ради від 
20.! 2.2018 року X» 7-47/2018р "І Іро затвердження міського бюджету на 2019 рік" і і змінами на 22.02.20)9 рок\

І 060000(1___

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

№ і/іі 1 (іді. ісржанної по-йуиким

1 Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджет ної програми Забезпечення виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної крої рами

N з/н Завдання

1 Забезпечити виконання інвестиційних проектів

8. Напрями використання бюджетних коштів



N і п і іанрямИ використання бюджсіних коштів загальний фонд С п е ц іа л ь н и й  ф о н д Усього

1 3 4 5

1 IIроведення капі тильного ремонту будівлі Задісецького НИК ЮНІ 1-2
сі ,-ДІ ІЗ в с.Залісці Дунасвсцькою району Хмельницької обдає і

1380760.00 1380760.00

2 Проведення капі аїльної о ремонту будівлі Чаньківського ДІ ІЗ 
"Сонечко" в с. Дч паї всі ц.кого район' \  мельни ці.кої облає і і

474150.(8) 474150.00

Усього 1854010.00 1854010.00

10. Перелік місцевих,реї іональних програм, шо ви кону юіься ч ск.іалі бюджетної програми

гривень

УС і, н
Найменування місцевої регіональної 

цільової програми га підпрограми іагадьний фонд спеціальний фонд Уеьої о

1 і 3 4 5
—

_____________________________ Уеьої о__ ______________ _

1 1. IV зу.іьта і 11 в і і і показники бюджетної прогрнчпі

\  і/ II 1 іоказники
( )диниия 

вимірч
Джерело інформації Заіаіьний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 4 5 6 7 8
За і раї

Кількість обектін що погребують капітального ремонтч одиниць обстежен НЯ б> ДІ в. 11
_______ _

1 Іродукту
Капітальний ремонт будівлі Задісенької о НІЖ ЗОНІ І-2ст,-
д н з

ОДИНИЦЬ розпорядження КМУ від 
07.11.2018 р№867-р

1 1

Капі зальний ремонт будівлі Чаньківського ДІП "Сонечко"

одиниць розпорядження КМУ від 
07.11.2018 рУЕ'867-р 1 1

Ефекти вності
Вартість капітальною ремонту будівлі Задісенької о НВК 
ЗОНІ 1-2 СТ..ДНЗ

] исд рн. ироектно-кош торисно- 
документація 1380.76 1 380.76

Вартість капітального ремонту будівлі Чаньківського Д113 
"Сонечко"

тис.грн. ііроектно-коінторисно-
документація 474.15 474.15

Начальник управління освіта,молоді та спорі у 
Дунасвеїіької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунасвецької міськім' ради 

! Іачальник фінансового управління

В.В.Колісник
(ініціали і прізвище)

Т.В.Абзадова
(ініціали і прізвище)




