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ДУНЛС ВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З Й О Р Я Д Ж  Е Н II Я
; І • \

Дунаївці №  3 3 7 / 2 0 1 9 - р

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм

Відповідно до пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. 
№ 02629-УІІ1, «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення сесії міської ради від 
20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 
рік" із змінами станом на 14.08.201

Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм Дунаєвецької
міської ради на 2019 рік за ТІ ІКВКМБ :

■ ' і

0116012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії»;

01 16030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні 
послуги, ідо затверджувадися або погоджувалися рішенням 
місцевого 'органу виконавчої влади та органу місцевого 
самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх 
виробництво»;

0117361 «Співфінансуваппя інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»;

•* V; - -у •*

0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів щодо 
соціально - економічного розвитку окремих територій»;

[



І

. . .0117367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров"я у сільській 
місцевості»: і

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

: ,і

і



л \  і иьі длчі.1 IV/
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 08 20Н №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року № 
1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 27 08.2019 № ,Д?0^72О19 р

ПАСПОРТ
бюджетної її рої рами місцевого бюджету на 2019 рік

1 оиюооо Луна< вецька міська рала

2.

іКПКВК МГ.)

опоооо Дуна< ненька міська рала
(найменування головного розпорядника)

3

(ЬС! ІКВК VII») 

0116012 0620

(найменування відповідальної о виконавця)

Забезпечення пильності і виробництва,транспортувания, постачання теплової енергії

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

і  Обсяі бюджет них при іначснь/бюлжетних асигнувань- 1 1№111)00,0 гривень.у тому числі загального фонду- ОД) гривень та спеціальної о фонду- І 1)01) 000.0 гривень

5. Підстави дія виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України. Закон > країни "Про місцеве самоврядування в > країні". Закон > країни “Про жиі.юво-комунальні нослуї и” від 06.07.2018 р. .\»2454-УПІ Закон > країни «Про Державний бюджет > країни на 
2019 рік» від 23.) 1.2018р. № 2629-\  III. рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року -V» 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік", іі (мінами станом на 14.08.2019р.

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

N з/п Ціль державної політики

1 2

] Сприяння оптимізації системи опалення
_ . .  ,  Підвищення ефективності та надійност і функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення містаі Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 2

1 Поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат

9. Напрями використання бюджетних коштів



(ірн  )

\  з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний (|юнл Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення діяльності з 

виробниитаа.транспортуваїшя. постачання 
теплової енергії

0,00 1000000.00 1000000.00

Усьої о 0,00 1000000.00 1000000.00

і0 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(гри.)

Найменування місцезої/реї іоналької програми •загальний фонд спеціальний фонд Усього

і 2 з 4

Програма оіпнчізації системи опалення в м Лунаївні на 2019п:к 0,00 1000000.00 1000000.00

Усього 0,00 1000000,00 1000000,00

! : Результативні показники бюджетної програми

Код Показник Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і -) 3 4 5 & 7
5а грат

Кількість проектів шо потребують отимііанії 
теплових мереж

од рішення сесії Дунасвсцької міської ради 1- 
53/2019р від 14.05.2019 1.00 1.00

11 роду кту
Кількість проектів по оптимізаиіїтеплових 

череж.що плануються реалізувати в 
м.Дунаївці по вул.Франка Дендера

од. рішення сесії Дунаевенької міської ради і- 
53/2019р. від 14 05.2019 1.00 1,00

Ефективності
витрат на реалізацію проекту ірн розрахунок 1000000.00 1000000.00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Заянь В В

(ініціали і прізвище)

Лбзалова Т.В
(ініціали і прізвище)

МІ)



ЧЛТВі;?;ГА'і :іО
і іа ка» Міністерства ^

фінансів Vлг'а:.»:«

26 08 20! А ЛІ* 836

<у реаак::і: накаїу Міністерства фінансів України 

віл 20 грулня 2018 року №  1200)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Роіі;оря:;ження міського голові: в :.-. 27 08 2019 № 337/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної іі])оі рамп місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дуиасвецька міська рада
(КПКВК МБ) 

2. 0110000 Дунасвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

(КПКВК МЬ) (найменування відповідального виконавця)

3 0116030 0620 Організація благоуст рою населених пунктів

(КПКВК МБ)

4. Обся: бюджетних призи

(КФКВК)

ачень/бюлжетних асигнувань- X 212 416.0

(наймсну паї-ня бюджетної і іротрам и)

гривень.V том\ числі загального фон і\- ~  524 759.0 гривень та спеціальної о фонде- 687 657.0 гривень

бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. ,М> 2626-\'ИІ. Закон 
України "Про благоустрій населених пунктів України" від 06.09.2005 р. .М'2807-ІУ, Закон України "Про жні.іово-комунальні послуги” від 24.06.2004 р. А®1875-1\'. Рішення сесії міської 
ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про ствердження міського бюджету на 2019 рік" ті змінами станом на 14.08.2019 рік

6.1 Іі.-і державної політики, на досяг нення яких спрямована реалізація бюджетної црої рами
N з;н і І.іль державної політики

1 2 І
1 С творення економічних передумов для розвит ку підприємств житлово - комунального господарства

7. Мета бюджетної програми Організація благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
.... - і

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



(гоні
9. Напрями використання бюджетних коштів

с і  с

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
загальний фонд спеціальний фонд Усього

) ? 3 4 5
— Забезпечення облаштування та 

у гримання окремої території 
(чарку, скверу, тощо)

6303363,00 515417.0 7 647 163,00

Забезпечення утримання в 
належному технічному стані 

об' с кті з дорожн ього і осполарства
542892,00 542 892,00

! 3 або '.шечення фу н к ц і о н у ва н н я 
гр< >м адської вби рал ьі •: і

96786.00 172 240.0 269 026,00

Збереження за утримання на
належному рівні зеленої зони

насолено.'о і!:кт V та поліпшення ■
його екологічних у мов

581716.00 581 716,00

Усього 7324759,00 687 657,0 8 212 416,00

Ш. і Ісре.тік місцевих рс: іональних програм, ню виконуються у складі бюджетної програми:
(І рн >

1 Найменування місцевої/реіїональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

11 рої рама реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства Д\ нагвеїіької міської ради на 20)7-2020 роки

7524759,00 687657.00 8 212 416.00

Усього 7524759,00 687657,00 8 212 416,00

і 1. Рсчу.імач инні показники бюджеітюї програми :

Код Показник
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 13
іабс шеченни \ гримання в належному 
технічному стані об'єктів дорожнього 

г о с п о д а р і '  і н а

заіраї 0.00
КІЛЬКІСТЬ МОТОі один необхідних для 

улаштуванна тротуарів маш гол розрахунок ! 12 112

Кількість Л н о г -о д и н  необхідних для 
у лаііїту зак • у гро: у ар: в ЛЮД.І ОД розрахунок 540

______
540



Кількість мотогодин необхідних для зимового 
утримання тротуарів

маш.год розрахунок 308
------  {____________

308

Кількість населених пунктів.що потребують 
погонного ремонту містків оголовків іа 

приямків

адміністрати
вно-тер.од

V
розрахунок 4 4

.. ■ • ..У!}
продукту

Кількість мокуодин що плануют ься для 
улаштуван н я і рот у ар і в маш.год '  розрахунок 112 . П 2

Кількість людшюгодин що плануються для 
улаштування тротуарів люд гол розрахунок 540

■ і . . . -----
540

Кількість мотогодин шо плануються для 
шмойого утримання тротуарів . мані і од розрахунок 308 3(18

Кількість населиних пуиктівлцо планують 
поточний ремонт містків оголовків та

адміністрати 
вно-тер од

розрахунок 4 4

__ ____.. ефективності............................................  . . . . .  . . . .  ...
- ..... 1,11 ? .............. ..................... ..

” '
■ .............. "З-..... № __ _ _______ ' —  ‘ і - ......з.. ....

сере . -я вартість 1 машиноголані! .для 
\ лап: і у ванн я тротуарі в грн розрахунок 323.86

.......... ..... --•-•••*------  •
323.86

Вартість і людино:один:: тля улаштування 
троіуарів

;рн розрахунок 33.68 33.68

у?римання тротуарів ;рн розрахунок - ------- ---- — ...... ^9 ,9І -  - .............. ■. ■ • V - 3..“: ' ....... ;••• ,..........- д щ  ...............
_____________ _______________

Середи: витрати на ремонт мостів їй оловків та 
приямків для ! нас. пункту 1 ИС і ри , розрахунок 122.79 . .. .■••• • ■ у ...... і 22.79

іабеїпеченни облаштування їй > і рішаний 
окремої території (парку, скверу гошо) ■ -

<ат рат ......... . . .... .. ..
Кількість старосіаі ів. шо потребують 

прибиральників па умовах ЦГ1Х
тер ОД розрахунок 21 “) ’

Видатки на виконання проектів громадського 
бюджету .які затверджені тис грн Положення 335,8 197,75 533,56

Протяжність мережі вуличного освітлення, що 
потребує обслугову ван ня м.пог. розрахунок 2000 2000

Кількість кВт/год електроенергії, необхідної 
для вуличного освітлення кВт/год розрахунок 264623 264623

Здійснення вивозу ТВІІ, мулу що потрібно 
провести м.куб розрахунок 7588 7588

Проведення побілки бордюр, що потребується м.пог. розрахунок 4270 4270

Кількість ставків та парків що потребують 
проведення охорони

од розрахунок 2 2

Кількість памятників шо потребують 
проведення поточного ремонту од розрахунок 8 8

Кількість обпоїв (новорічних ялинок).які 
потрібно охороняти од розрахунок 1 1

Кількість новорічних ялинок, що потребують 
монтажу та демоніаж\

од розрахунок 1 1

Кількість бездомних тварин.що потребують 
відлову од розрахунок 180 180



Кількість населених пунктів шо потребують 
послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ од розрахунок

V
26

Ч
26

V
Кількість мотогодин для обрізки дерев та 

кушів маш.год розрахунок 564 564

Кількість люди погоди н для обрізки дерев та 
кущів ЛЮДІГОД розрахунок 2108 І 2108

4 Кількість населених пунктів, шо потребують 
облаштування громадських криниць

і-------
од розрахунок 26 26

Кількість населених пунктів, що потребують 
придбання це.морин для облаштування 

: посадських кпини::ь
од ро фаху нок 0 9 9

Кількість населених пунктів, шо потребують 
капітального ремонту вуличного освітлення од розрахунок 0 1 1

Кількість населених пунктів, що потребують 
встановлення лавочок- » ОД .... . . . . . ... ...... 1 ! ,

......  ■.......>....
Кі.іькіс: ь населених пунктів, «до потребують 

облаштування автобусних зупинок од розрахунок 5 ' 5 .....  - ..............  ..... !0

Кількість сміттєвих майданчиків, що 
то” ребу куп» облаштування од розрахунок 4 ■ 4 -

Кількість мотогодии необхідних для
ПОТОЧНОГО ремонту вуличного освітлення та 

обслуговування вуличної о освітлсння-та
СВ1ТЛОСЮПІЗ

маїс гол •• розрахунок 
.

1056

Кі.іькіс: ь людиногодиіі необхідних для 
поточного ремонту вуличного освітлення та 

обедугоау вання вуличного освітлення «та 
світлофорів

ЛЮД год розрахунок 2 і!»
і ■ ................ *. - •_

2108
Ч'І

кількість маїриць які потрібно замінити у 
світлофорів од розрахунок 2 2 •*

Кількісі і> даірників.шо потребують утримання 
«а рахунок фінансової підтримки од розрахунок 22 22

Кількість населених пунктів.шо потребують 
виготовлення 11КД на капітальний ремонт 

вуличного освітлення
тер.од розрахунок 8 8

Кількість автобусних зупинок, що потребують 
обл ашту ван ня брук і в кою од розрахунок 2 2

н роду кіл'
Кількість старостатів, шо погребують 

прибиральників на умовах ЦИХ тер од розрахунок 21 21

Кількість проектів громадського бюджету 
(бюджет участі), які затверджені од Положення 10 6.00 10

Протяжність мережі вуличного освітлення, що 
потребує обслугову вам ня м.пог. розрахунок 2000 2000

Кількість кВт/год електроенергії для 
вуличного освітлення,що планується 

викооистати
кВт/год розрахунок 264623 264623

Здійснення вивозу І ВИ, мулу шо планується 
провести

куб розрахунок 7588 7588

Проведення побілки бордюр, що планується м.пог. розрахунок 4270 4270



V

Кількість ставків та парків що планується 
надавати послуги з охорони од розрахунок . 2 

ч І
2

Кількість памятннків лс планується 
проведення поточного ремонту од розрахунок 8 8

Кількість обсктів( новорічних ялинок) які 
планують охороняти од розрахунок 1 1

Кількість новорічних ялинок, що планують 
монтувати та демонтувати од розрахунок І 1

Кількість бездомних тварин, що планують 
________________ виловити___________ ■

од розрахунок і 80 180

Кількісіь населених пунктів що планують 
л і к в і даі; і ю ст й X і й них с м і ттезвал и ш од. розрахунок 26 - 26.

Кількість мотогодин що планують для обрізки 
лерев га кущів маш.іод розрахунок 564 564,00

■ - Кількість люлиноголнн шо планують для.....
люд.:од - _ оозпахмнок. .................................../ ........ 082)0 ■ ' ' 'Обрічки дерев і;: х\-і»і»

Кількіст ь лавочок . що планують встановит и од розрахунок 2.00

Кількість населених пчнктін. що планують 
облаштування громадських криниць

од розрахунок 26 26.00

Кількість населених пунктів. :;:о планують
придбання аембрнн-для облаштування 

громадських криниць
од розрахунок

і
0 9 9:00 ;

Кількість населених пунктів. т о  планую; ;, 
облаштування автобусних зупинок'

од розрахунок 5 5 10,00 '

Кількість населених пунктів, що планують 
провести капітальний ремонт вуличного 

________________освітлення________________
од розрахунок і 1,00

Кількість сміттєвих майданчиків, шо планують 
обяаплувг.п

од розрахунок 4 4,00

Кількість мотогодин що планують 
використанні^ для поточного ремонту 

вуличного освітлення та обслуговування 
вуличного освітлення та світлофорів

маш.год розрахунок 1056 .4'І. 1056,00

Кількість людиногодин що планують 
використати для поточного ремонту вуличного 

освітлення та обслуговування вуличного 
освітлення та світлофорів

люд. гол розрахунок 2108 2108,00

кількість матриць які планують замінити у 
світлофорах од розрахунок 2 2.00

Кількість двірників.що планують 
фінансуватиза рахунок фінансової підтримки од розрахунок 22 22,00

Кількість вулиць,шо планують виготовити 
ПКД з капітальною ремонту вуличного 

освітлення
од розрахунок 0 із 13

Кількість автобусних зупинок.шо плануються 
облаштувати бруківкою од розрахунок 2 2.00

ефективності
Середні витрати на утримання прибиральників 

1 старостату на умовах ЦИХ тис.грн розрахунок 11,7] 11,71



Ви з ра ї и на реал ізаиію 1 проскі у 
"1 романського бюджету" тис. гри розрахунок

і
33,58 32,96 53і36

V
Середня вартість м.пої .мережі вуличного 

освітлення тис.ірн розрахунок 0,2 0.20

Вартість І кВт/год електроенергії. для 
вуличного освітлення

грн тариф 3,05 3.05'

Середні витрати на вивіз 1 куб ТВІІ та мулу, 4 грн розрахунок '  121.9
4

121.90

Середні витрат» на побілку ! м/пог бордюр грн розрахунок 23,76 23,76

Середні витрати на охолону парку ставка тис пін ро ̂ рахунок 39.8! 39.81

Вар: іс: ь послу: н по охороні і новорічної 
ялинки

тис.гря розрахунок 17.02; ................................... ....................................... - ............. .17.02

Середні витрати на проведення поточного 
ремонту 1 памятника

тис. грн розрахунок 3.7 3,70

■"парттстг.'мотптіжу тятгемотнгжу Іттоворнпїог
ялинки

тис грн розрахунок 93,68 93.68

Середня вар: іс;ь відлову і бездомної і вариш*. тис. грн розрахунок 0.2 0.20

І . і 
■

Ссосдя: виграні па ліквідацію стихійно: о' V 5
см::<( звалили: А ! населеному пункт:

тис. грн розрахунок і !,75 .11,75

Середня зарпеїь ! мотогодини для обрізки 
дерев та‘куті в

;?п розрахунок 250.8І : : ...................................... . . 250.83

Середня варз ісіь ! людиноіодини для обрізки 
дерев та кушів

:рн розрахунок 50.89 ' 50.8і»

Середня вартість встановлення 1 лавочки тис.ірн розрахунок 7.5 . .  - • у ~ 7.50

Середня вартість облаштування ! громадської 
криниці тис.ірн розрахунок 4,44 4.44

Середня вартість придбання 1 цембрини для 
: ромадської кри к и ці

тис. грн розрахунок 0 6,20 6.20

Середня вартість капітального ремонту 
вуличного освітлення тис.грн розрахунок 0 150,00 150.00

середня вартість облаштування 1 автобусної 
зупинки

тис. грн розрахунок 10,50 15.20 12.80

Вартість облаштування 1 сміттєвою 
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
ірн розрахунок 65.08 65.08

середня вартість однієї матриці тис. грн розрахунок 13,20 13.20
Витрати на утримання і двірника за рахунок 

фінансової підтримки (за рік)
тис. грн розрахунок 58,10 58.10

Середня вартість виготовлення ІІКД на 
капітальний ремонт вуличного освітлення на ! 

вулицю
тис грн розрахунок 0,00 2.06 2.06

Середня вартість облаштування бруківкою ! 
автобусної зупинки і ис.грн розрахунок 11,00 0,00 11,00



--------------------і Збереження іа утримання на належному 
рівні че.іеної іони населеною пункту та 

П0.1І11ШЄННН його екологічних умов
V V

затряі
і !ридбання декоративних насаджень та догляд 

за ними, шо погрібно здійснити шт розрахунок 26515
4

26515,00

Кількість людиногодин шо потрібно затратити 
для улаштування квітників газонів люд год розрахунок 3660 3660.00

Кількість мотогодин шо потрібно використати 
.тля улаштування квітників газонів

маш.год розрахунок 260 260,00

и ролу кту
Придбання декоративних насаджень та догляд 

ш ними,шо плануєтьсяздійснити
шт розрахунок 26515 26515,00

Кількість людиногодин для улаштування
квітників газонів ідо планується затратити

ЛЮД і од розрахунок 3660 - 3660,00

Кількість моюгодин д ія улаштування 
квіт ників газонів , шо планується витратити

маш.год розрахунок 260 260.00

ефективності
Вит рати на придбання декоративних 

насаджень та догляд за ними
грн розрахунок 3.09 3.09

; С срс ::»я вартість : людиногодин для 
улан:іув"ання квітників газонів ІрН розрахунок* 78.03 • • • • - • • ■ V • • 783Н "

Середня вартість ! мотогодин для 
улаштування квітників газоні» Грі! розрахунок 2 і 8.26 218.26

Забезпечений функціонування мережі 
громадських вбиралень

затрат
кількість громадських вбиралень од розрахунок 1 1.00 2,00

продукту
кількість громадських вбиралень, що 

плануєт ься обслуговувати
ОД розрахунок 1 1.00 2,(Х)

е ф е к т и в н о с т і

середні витрати на обслуговування однієї 
і ромадської вбирал ьн і тис. грн розрахунок , 1  96.786 172,24 134,51

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

І іача.іьнрк фінансовою управління

ЗаяцьВ В
(ініціали і прізвище)

Лбзалова Т В



зл і ш-.і'ДАсни 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року №

'ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 27 08.2019 № 3 3 7 -  /20 і 9р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунаї вецька міська рада

1

(КПКІЗК МБ) 
0!10000 Дунаєвсцька міська рада

(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0116071 0640

(найменування відповідального виконавця)
Відшкодування різниці між розміром цінина житлово-комунальні послуг н, т о  затверджувалися або 
погоджу валися рішенням місцевого органу виконавчої владита та органу місцевого самоврядування, та
розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво

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

4. Обсяі бюджетних призначснь/бюлжетних асигнувань- 2 533 385.0 гривень,}'тому числі загального фонду- 2 533 385,0 гривень та спеціального фонду - <Ц) гривень

5.1 Ндстави .для виконання бюдже тної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України “Про житлово-комунальні послуги" від 06.07.2018 р. .№>2454-\ТІІ Закон України 
«Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-УІП, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 
рік'Чз змінами станом на 14.08,2019 року__________________________________________________________________________________________________
6.1 Іілі 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 Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню
8. Завдання бюджетної прог рами

N з/п Завдання

1 2

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
(грн.)



N з/п
1 Іапрям и використання бю дж етних 

коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

і
Забезпечення належного функціонування 

:::;!?:рисмст8а житлово - комунального 
господарства

2533385.00 2533385,00

Усього 2533385,00 2533385,00

10. І Іерелік місцевих регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
< і рп.)

Найменування місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього
1 2 3л 4

Програма реформування : розвитку ЖКГ Дуна< вецьхо: міської ради на 20!7-2020роки 2533385,00 2533385,00 1

Усього 2533385,00 2533385,00
11. Рез\льтативні показники бюджетної програми :



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О  

Наказ Міністерства 

фінансів України 

2<> 08.2014 .V» 836

....Гу реЛакїіїї наказу Міністерстна фїнансін України
віл 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДИШ!Ю
Розпорядження МІСЬКОГО ГОЛОВИ ВІЛ 27.08.2019 № Т ^ * /2 0 1 9 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунаєвенька міська рада
(КПКВК МЬ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Дунасвенька міська рада
(КПКВК МЬ) (найменування відповідального виконавця)

3 117361
... - .. - 
0490

Співфінансування інвестаційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
реї іонального розвитку

(КПКВК МЬ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетнйх асигнувань- 2 748 603,0 гривень,)' тому числі загального фонду- (ТО гривень га спеціального фонду- 2 748 603.0 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 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-УП1, рішення 
сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про міський бюджет на 2019 рік" із змінами станом на 14.08.2019р.

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

N з/п 1 Ііль державної політики

1 2

1 Співфінансування інвестаційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвит ку

7. Мета бюджетної програми Виконання інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 2
1 Реалізація проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

(гри.)
9. Напрями використання бюджетних коштів



N з/п
1 Іапрями використання бюджетних 

коштів заі альний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Слівфінансування інвестаційних проектів.

що реалізуються за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку

2 748 603,0 2 748 603.0

Усього 2 748 603,0 2 748 603,0

10.1 Ісрелік місцевих і  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

І Іаймснування місцевої/рсгіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Про грама" Реформування : розвиток житлово-комунального господарства Дунаовецької 
міської ради на 2017-2020 рок;: 2748603.00 2748603.00

Усього 2748603,00 2748603,00

1!. Результативні показники бюджетної програми :

Код Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

] 2 3 4 5 і 6 7
За і ра і

кількість проектів.шо потребують 
слівфінансування

од рішення сесії Дунагвецько: міської ради №42- 
50/2019р від 22.02 20!9р 1,00 . 1.00

Продукту
Кількість проектів,шо плануються 

співфінансукати од рішення сесії Дунасвецької міської ради №42- 
50/2019р від 22.02.2019р. 1,00 т ПЛ

Ефекі н в пості
витрати на слівфінансування реконструкції 

очисних споруд напірною колектора 
м.Дунаївці (11 черга напірний колектор 
п іс коуловлювач і. каналізаційна насос і іа 

станція)

гри. розрахунок 2748603.00 2748603,00

Я кості > # 1  /
Відсоток готовності проекту % розрахунок / 7  ( / / У  у 54.00 54.00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління

<£ \  V .• і *

Заяиь В ІЗ

т г/ (ініціали і прізвище)

Абзалова Т В
(ініиіали і прізвище)

| Й

М.П



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О  

Наказ Міністерства 

фінансів України 

2608-2014 >«836

<\ реіакйіїнаказу Хіімісіерстна'фїнанс:» Україні: ні;; 

29 грулня 2018 року Хе 1209)

--------------4А-Ши»ДЖННО ----- -------------------------------

Розпорядження міського голови віл 27.08 2019 № -£-0^/2019-р

НАС ПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунасвепька міська рада
(КІ1КВКМБ) (найменування головного розпорядника)

2, 0110000 Дунаєвецька міська рада
(КПКВК МЬ) (найменування відповідального виконавця)

3 0117363 0490 Виконаний інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів щодо соціально - економічного розвитку 
окремих територій

(КІ1КВК МЬ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджет них признансць/бюджетних асигнувань-.. 4 349 035,0 гривень.у тому числі загального фонду- (Ц) гривень та спеціального фонду- 4 349 035,0 гривень

5. і Іідстави для виконання бюджетної програми
І.юджетннй кодекс України, іакон України "Про місцеве самоврядування в У країні", наказ-Мін реї іону України від 26.07.2018 року №187 Закон У країни «Про Державний бюджет України 
на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-УІІ1, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року .V’ 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік”,із змінами станом на 14.08.2019 
року.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N :з/п
—

! (і.іь державної політики

і 2

і 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 тери торій



9. Напрями використані!!! бюджетних коштів
(ірн.)

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього
- ............. ' • .......

1 2 3 4 5

1 Виконання інвестиційних проектів 4349035,00 4349035,00

Усього 4349035,00 4349035,00

10. і Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн 1

Нацменуваііня місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

! 2 3 4
1 Іроі рама реформу вання і розвитку ЖКІ' Дунасвецької міської ради на 
2017-2(>20роки 4349035,00 4349035,00

Усього 4349035,00 4349035,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

Код Показник
Одиниця

виміру Джерело інформації 'Загальний фонд Спеціальний фонд Усьої о

1 2 3 4 13
Затрат

Кількість проектів що потребують проведення 
капітальног о ремонту тротуару по 

ву.і Могилівській в.Дунаївці Хмельницької 
області

од ПКМУ № 423 від 13 06.2018 1.00 1.00

Кількість проектів що потребують проведення 
капітального ремонту покриття вулиці 

Ватутіна в м.Дунаївці Хмельницької області
од ІІК.МУ №423 від 13.06.2018,розпорядження 

КМУ№ 500-р від 10 07 2019 року 1,00 1,00

Кількість проектів, що потребують 
реконструкції очисних споруд напірного 

колектора в м.Дунаївці (11 черга)
од розпорядження КМУ від 05.06.2019 року № 

365-р. 1,00 1.00

Кількість проектів шо потребують проведення 
капітального ремонту вуличного освітлення

од ПКМУ №423 від 13.06.2018 1,00 .........1.00'

Продукту



МЛЬКІСТЬ проектів що плакують проведення 
капітального ремонту тротуару по 

вул Могилівській в. Дунаївці Xмельнииької 
області

од ПКМУ № 423 віл 13.06 2018 1,00 1,00

Кількість проектів, що планують проведення 
капітального ремонту покрипя вулиці 

Ватутіна в м Дунаївці Хмельницької області
од ІЖМУ №423 від ІЗ 06.20!8.розпорядження 

КМУ№ 500-р віл 10.07.2019 року 1,00 1.00

реконструкцію очисних споруд напірного 
колектора в м Дунаївці (11 черга)

од
розпорядження КМУ від  (Ь .06.2029 року №  

365-р. 1,00 1.00

Кількісні ь проект :в що планують лоовслення 
капітального ремонту вуличного освітлення

од ПКМУ №423 від ІЗ 06.2018 1.00 1.00

Ефективності
Вятраги па проведення капітального ремонту 

тротуару по вул.Могилівській в м Дунаївці 
Хмельницько; о б ласі;

тис. грн розрахунок і 64,10 І64.10

Витрати на проведення реконструкції очисних 
споруд в м Дунаївці (11 черіа) тис грн розрахунок 2 0 00 ,00 2 0 0 0 .0 0

Витрати і!.! проведення капітально!'» ремоіпу 
покриття по ьу.і Ватутіна в \: Дунаївці 

Хмельницької області
тис грн розрахунок 1843.00 1843.00

Витрати на проведення каппального ремонту 
вул ич кого ос в ітлек н я тис грн розрахунок 341.90 34 і .90

• ІС Ь к 'И И  голови

1)01 ОДЖІІНО:

Начальник фінансової о управління
(підпис)

Заяць В.В.

(ініціал;!: прізвище)

Лбзалова І .В.
(ініціали і прізвище)

м п



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О  

Наказ М:н:сгсрстна 

фінансів V країни 

26.08.2014

(у редакції наказу Міністерства фінансів 

України віл 2е» грудня 2018 року .V? 120і»)

ЗАТВБРДЖІ.НО
Розпорядження міського голови від 27.08.2019р. ' 319р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

2. 0110000 Дуна< вецька міська рада
(КНКВК МЬ) (найменування відповідального виконавця)

3 0117367 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів.спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров"я у сільській місцевості

(КНКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

-і. Обсяг бюдже; :жх призначень/бюджетних асигнувань- 601 900,0 гривень,у тому числі загального фонду- ОД) гривень та спеціального фонду- 601 900,0 гривень

5 . 1 Іідстат.1 для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в > країні",Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIIІ, рішення 
сесії міської ради від 20.12.2018 року .V» 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами станом на 14.08.2019р.

6. 1 іі.іі державної політики, на доея; ненця яких спрямована реалізація бюджетної програми' • * ........ОШ.ІМ» .
N з/п Ціль державної політики

1 2

1 Розвиток системи охорони здоров"я в сільській місцевості

7. Мета бюджетної програми Реалізація заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров"я в сільській місцевості

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 2

1 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості

(гри.)
9. Напрями використання бюджетних коштів



N з/п
Н апрям и використання бю дж етних 

кош тів
загальний ф онд спец іальний  ф онд У сього

1 2 3 4 5
Співфінансування будівництва амбулаторії 

с.Рахнівка 590 900.0 590 900,0

Співфінансування на придбання 
обладнаїшя для Всликожван ч и цької 

амбулаторії загальної практики -сімейної 
медицини

11 000.0 11 000.0

Усього 601 900,(1 601 900,0

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

1 Іайм енування м ісцево ї/регіопально ї програм и загальний ф онд спец іальний ф онд У сього

1 2 3 4

Програма'Фїнансуванмя підтримки комерційного неприбут кового 
::ідпри(-мства'71уна< аецькнЯ центр первинної медико-санітарної 
лопомої и"Ду па< вецької міської ралі! на 2018-2019 роки"

601900,00 601900.00

> СЬОГО 601900,00 601900,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

Код Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат

кількість  проектів, що потреоукугь 
співфінансування од рішення сесії Лі11-51/2019р від 19.03.2019р. 1.00 1.00

кількість  проектів, що потреоують 
співфінансування од рішення сесії №3-53/2019р від 14.05 2019р. 1.00 1.00

11 роду ю у
будівництво амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини
од Наказ Мінрегіону України від 26 07 2018р №187 1.00 1,00

обладнання для амбулаторії загальної 
практики -сімейної медицини

од
лист Управління регіонального розвитку та 

будівництва у Хмельницькій області .№03/02-399 від 
07.05.2019р.

1.00 1.00

ефективності
Сума співфінансування на 

будівництво,придбання медичного 
обладнання,меблів та інтернет-зв"язку для 
Рахшвськпї амбулаторії загальної практики

тис гри. розрахунок 590,90 590.90



Ш ,

м.п



ЗА Т В ЕР Д Ж ЕН О  

І іакчіз Міністерства 

фінансів України 

20 08  2014 Ле 836

редакції наказу Міністерства фінансів ^ країні: 
від 2і) грудия 2018 року №  1209)

ЗЛТВЕРДЖІІНО
Розпорядження міського голови віл 27.08 2014 № 33 2019 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунасвецька міська рада
(К1ЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Дунасвецька міська рада
(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури!» рахунок конп ів 
місцевого бюджету

(КПКВК VI Б) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяі би; .жепіих призначень бюлжчлінх асигнувань- (>385 і‘>7,о гривень.} .ому числі загального фонду- 6380 097,0 гривень іа спеціального фонду- 5 100.0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної проірами
Бюджетний кодекс > країни. Закон 3 країни "Про місцеве самовряду вання в > країні",Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. .V» 2629-УІ11, 
рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі змінами станом на 14.08.2019 року

6. : Іі.іі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п 1 Ііль державної політики

і 2
і Створення економічних умов для розвитку дорожньої інфраструктури

(КПКВК VIБ) 

З 0117461

7. Мета бюджетної програми 1 Іокращення етану інфраструктури автомобільних дорії

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

) 2
1 Забезпечення утримання в належному технічному стані облетів дорожнього господарства
2 Проведення поточного ремонту обгктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бюджетних
коштів

загальний фонд спеціальний фонд Усього



! 2 3 4 5
Утримання та розвиток

автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури

6380097,0 5 100,0 6 385 197.0

і Усього 6380097.0 5 100,0 6 385 197,0

—1іО..Нереі»к.мі«4в8и^.*-»оі.іонадьми\.^ірограм* що-киконую')*.сн-у-склші бюлжешої-програми: - -
(ірн.)

1 іаймонуцання місцевої'регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

1 і. Результативні показники бюджетноїпрограми :

Ц*ґ> її Показник
Одиниця

- Джерело інформаціїІМ'Л
виміру

...... ..........  Злі іьний фонд і (. медіальний фонд

І 2 3 4 ІЗ .
Забезпечення утримання в належному 
тс.хнічномх етані обп лів  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 віл 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 т розрахунок 2150 ....................2150......... . . .  _приготувати
кількість посилкових матеріалів які потрібно 
навантажити на ТЗ механізованим способом

І розрахунок 2150 2150

кількість знаків які потрібно встановити шт розрахунок 20 20

протяжність дороги яку погрібно помити км розрахунок 3 3

протяжність вулиці на яку потрібно нанести 
розмітку

км розрахунок 3 3



КІЛЬКІСТЬ мучки яку потрібно перевезти розрахунок 2.6 2.6

продукту

-
Кількість піску, що планую; ь для 
виготовлення посилкової суміші Т • розрахунок 589 -.............................................— 589 ■

Кількість солі, що планують для виготовлення 
посилкової суміші Т розрахунок 70 70

Протяжність проїжджої частини яку планують 
очистити віл снігу-’ та льоду механізованим 

способом
км розрахунок 631.35 631,35

протяжність вулиць які планують посипати 
прогножеледним матеріалом механізованим 

способом
м кн розрахунок і625746 ......................... ........... 1625746

кількість піщано-соляної суміші яку планують 
приготувати І розрахунок 2150 2150'

кількість посилкових матеріалів як: планують 
навантажити на ГЗ механі зованим способом 1 розрахунок 2150 2150.

кількість знаків які планують встановити і:гг розрахунок 20 - 20
протяжність дороги яку планують помити КМ розрахунок 3 3

протяжність вулиці на яку планують нанести 
розміт ку км розрахунок 3 • : 3

кількість мучки яку планують перевезти розрахунок 2.6 2.6
ефективності

Середня нар? їсть і тонни піску, то планують 
закупити для виготовлення посилкової суміші гри розрахунок 180 180. . .

Середня вартість 1 тонни солі, що планують 
закупній для вигоюй, ієни я посилкової суміші гри розрахунок 2000 2000

Середні витрати на очищення 1 кв/м проїзної 
частини від снігу механізованим способом км розрахунок 612,42 612.42

Середня вартість 1м2 посипання вулиць 
протиожеледним матеріалом механізованим 

способом
ірн розрахунок 299.8 299.8

Середня варт ість 1 т. піщано-соляної суміші 
яку планують приготувати грн розрахунок 128.2 128,2

середня вартість 1 знака якого планують 
______________ встановити__________ і------

ірн розрахунок 1803.9 1803.9

середня вартіст ь 1 км дороги яку планують 
________________ помити________________

грн розрахунок 12411 12411

Середня ьарпиь і км вулиці на мку планують 
нанести розмітку ірн розрахунок 13491.7 13491,7

середня вартість переведення 1 т мучки тис.ірн розрахунок 76,709 76.709

Проведення поточного ремонту об'єктів 

транспортної інфраструктури

затрат



і: .автомобільних доріг населених пунктів 
.ромадн, як: потребують ПОТОЧНОГО рЄМ<£НГУ кв.м розрахунок 51000

V
51000

кількість вулиць, які потребують ПОТОЧНОГО 
ремонт>' доріг м.Дунаївці шт розрахунок 27 27

п роду КІЛ
плоша автомобільних доріг населених пунктів

4громади що планується відремонтувати кв.м * розрахунок 51000 ‘ • 51000

кількість вулиць, які плануються провести 
погонний ремонт доріг в м.Дунаївці шт розрахунок 27 27

ефективності
середня вартість і кв.м. поточного ремонту 

вулично - дорожньої мережі населених пунктів 
громади

гри розрахунок 68.62 68.62

. . . . .  ______ __
1 вулиці в м.Дуиаїаіі; !рн розрахунок ~ Т336І.%

..... ..... --- ----............. ДіГЛД./ ДЦцзд . Г-Т—.*.------- і.
-ззбі%

П . ---- ..1-- - - ..
Проведення капітального ремонту об’єктів 

і ранопортної інфрастру кі \ри

І мі ра і ■ .... . ! . . .

к і л ь х ість «есе; :сннх пунктів.що з ют ребу ют ь
.... ......... ......  ’ ■ !■ ; ■ ____ ■ - ______ .................•

покриття
— -- ---------- розра ч-уенж----- —

кількість неселених пунктів.що потребують 
експертам капітального ремонту покриття тер.од. по зрахунок 0 і .00. . . . .  ' ( '• • ■"

продукту
кількість зулиць.шо планують ВИГОТОВИТИ 

11КД з капітального ремонту покриття 
(м.Дунаївці вул.Пилипа Орлика)

шт розрахунок 0 ■ : 1.00 1

кількість вулішь.що планують здійснити 
експертизу капітального ремонту покриття шт розрахунок 0 1,00 1

ефективності
середня вартість виготовлення І1КД на 

капітальний ремонт покриття на 1 вулицю тис.грн розрахунок 0 1.80 1.8

середня вартість експертизи на капітальний 
ремонт покриття на І вулицю тис. гри розрахунок 0 3,30 3,3

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

! ЮІ ОДЖЕНО:

і Іачальник фінансового > правління

*£■ Ш

Аб олова 1 В
(г.ідпне) і ін іц іали  ! пр ізвищ е)

м и



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О  

Кака) Міністерства 

фінансів України 

26 08-2014 >  8 )6

(у 'рслйкшТ накаті' Мж:стерст»я’фїнанс»в 'України . 

від 29 грудня 2018 року X ?  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови віл 27.08.2019 №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевою бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунасвецька міська рада

2.
(КГ1КВК МБ) 

0110000 Дунасвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

(КГ1КВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0117670 0490 Внески до статутного капіталу суб'Чктів господарювання

(К1ІКІЗК МБ) (КФКІЗК) (найменування бюджетної прої рами)

4. Обсяі бюджетних призначені,/бюджетних асигнуваїнь- 598 000.0 гривень.} тому числі за: адьногофонду- 0Л) гривень та спеціального фонду- 598 000,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України «Про Державний бюджсі У країни на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-УІ11, 
рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року „V® 7-47/2018р "Про міський бюджет на 2019 рік" із змінами станом на 14.08.2019р.

6. 1 (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики

1 2

і Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Мста бюджет ної програми Підпримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми

К'з/іі Завдання

1 2

1 Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

(грн.)
9.1 Іапрями використання бюджетних коштів



N з/и
Напрями використання бюджетних 

коштів
загальний фонд спеціальний фонд

ч
Усього

1 2 3 4 5

1
Поповнення статутного капіталу 

ком\ пального підприємства
ч 598 000,0 598 000.0

Усього 598 000,0 598 000,0

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

І Іайменувашш мкцеврї/регіоііа-іької .програми . Загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

______________________________ Усього______________________________ 0,00

і. Результативні показники бюджетної програми :

■" ■Д-: ■» . •« "• .•> ■ ■ ■:

Код Показник
Одиниця

виміру
< Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд . Усього

1 2 3 4 $ 6 7
Затрат

обсяг видатків,що спрямовують на поповнення 
статутного капіталу підприємства

тис.грн
рішення сесії Л'.'1-31/21) 1 Ур віл 

і 9.03.2019р.,рішення сесії ,N"3-57/2019р 
від 14 08.2019и

598,00 598,00

Продукту
Кількість об’єктів придбання од розрахунок 1,00 1.00

Ефективності
співвідношення суми поповнення статутного 

капіталу до розміру статутного капіталу на 
початок року

% розрахунок 0,00 0.00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:

1 Іачальник фінансового управління

Заяііь В И
(підпис) / (ініціали і прізвище)

Абзалова Т В
(підпис) (ініціали і прізвище)

МІГ



ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

27 серпня 2019 року Дунаївці № 302-н

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм

Відповідно до пункту 6 частини 5 етапі 22 Бюджетного кодексу України, 

Закону України від 23 листопада 2018 року № 2626-УІІІ «Про Державний бюджет України 

на 2019 рік» та «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 

звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 

серпня 2014 року № 836, рішення сесії Дунасвецької міської ради від 20 грудня 2018 року 

№ 7-47/2018 “Про затвердження міського бюджету на 2019 рік” із змінами станом на 

14.08.2019 року 

НАКАЗУЮ:
Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2019 рік Управління 

освіти, молоді та спорту за ТПКВКМБ:

-0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими 

школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами,

-0611010 Надання дошкільної освіти

-0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із 

позашкільної роботи з дітьми

-0617361 Співфінансування інвестиційних проектів.що фінансуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління оевіти.молоді та споргу 
Дунаєвецької міської ради

№ 302-н від 27.08.2019 року

2.

0600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління освіти,молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

(К11КВК МБ) 

0610000

(найменування головного розпорядника) 

Управління оевіти.молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ) 

0611010 0910

(найменування відповідального виконавця) 

1 Іадання дошкільної освіти

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних
асигнував ь- 29015323.00 гривень,у тому числі загального фонду- 27141810.00 гривень та спеціального фонду- 1873513.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція У країни,Бюджетний кодекс України, ЗаконУкраїни "Про дошкільну освіту',Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 
р.№992 Про затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018 "Про 
затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами на 14.08.2019 року

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

№з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти

7. Мста бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей



8. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1
Створення належних умов для діяльності працівників та 

функціонування дошкільних закладів
24839629,00 24000,00 24863629,00

2 Організація харчування в дошкільних закладах 2302181,00 1849513,00 4151694,00

У сього 27141810.00 1873513,00 29015323,00

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

гривень

№з/п
Найменування місі і евої/ре г і о н ал ь н ої 

цільової програми та підпрограми
загальний фонд спеціальний фонд Усі.ого

1 2 'У 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 4 5 6 7 8
Затрат

Кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 23 23
Кількість груп од. розпорядження 55 55
Середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу (вихователі за музкерівники)

од. штатний
розпис,тарифікація 71.71 71,71

Середньорічне число штатних одиниць адмінпеперсоналу 
за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. штатний
розпис,тарифі каці я 51,13 51,13

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний 7 7,00

Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний 120,41 120,41
Всього середньорічне число ставок (платних одиниць) од. штатний 250,25 250,25

Продукту

Кількість дітей ,що відвідують дошкільні заклади
од. розпорядження про початок 

навчального року 1133,00 1133



Кількість дітей від 0 до 6 років од. списки 2279 2279
Ефективності

Діто-дні відвідування Д Н І В розрахунково 219128 219128

Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. розрахунково 23955,70 23955,70
Якості

Кількість днів відвідування од. дні роботи закладу 196 196

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. розрахунково 49,00 49,00

Заступник начальника управління освіти.молоді та 
Дунаєвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунасвецької міської рали 

Начальник фінансового управління

_______________ :2019р

О.В.Самуник
(ініціали і прізвище)

Т.В.Абзалова
(ініціали і прізвище)

М. І і.



№ 302-н від 27.08.2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту
Дунасвецької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України

1 0600000

(КІІКВК МБ)

2. 0610000

(КІІКВК МЬ)

З 0617361

(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних 
асигнувань-

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління осві ти,молоді та спорту Дунасвецької міської ради 

(найменування головного розпорядника)

Управління освіти,молоді та спорту Ду насвецької міської ради 

(найменування відповідальнот виконавця)

0490 Співфінансування інвестиційних проектів.що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

(КФКВК)

нризначень/бюджетних

(найменування бюджетної програми) 

223000,00 гривень.у тому числі загальною фонду- 0.00 гривень та спеціальною фонду- 223000,00 і рішень

5. 1 Іідстави для виконання бюджетної програми Конституція У країни,Бюджетний кодекс України. ЗаконУкраїни "Про місцеве самоврядування в Україні ".Наказ Міністерства фінансів від 27.07.201 І 
року №945 1 Іро затвердження нримірного переліку результативних показників місцевих бюджетів за видатками що можу ть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, рішення сесії міської ради від 
11.06.2019 року № 2-54/20І9р "Про внесення змін до міською бюджету на 2019 рік"із змінами на 14.08.2019 року

6. 1 (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п 1 (іль державної політиким

1 Виконання інвестиційних проектів

7. Мста бюджетної проірами Забезпечення виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечити виконання інвестиційних проектів

8. Напрями використання бюджетних коштів



N зАл Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Проведення капітального ремонту будівлі Дунагвецької ЗОН І 1-3 ст.

№3 223000,00 223000,00

Усього 223000.00 223000,00

10. Перелік місцевих/регіопальних проірам, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№з/п
Найменування місцевої/регіональноТ 

цільової проірами та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

____________________________ Усього____________________________

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний
фонд Усього

1 2 4 5 6 7 8
Затрат

1 Іотрсба у снівфінансуванні капітального ремонту 
Дунагвецької ЗОНІ 1-3 сл.№3

одиниць обстеження будівлі
1 1

Продукту

Капітальний ремонт будівлі Дунагвецької ЗОНІ 1-3 ст.№3

одиниць Проект подано на 
фінансуванняз державного 

фонду ректіонального 
розвитку

1 1

Ефективності
Вартість співфінансування капітального ремонту будівлі 
Ду нагвецької ЗОЇ 11 1-3 ст.№3

тис. гри. проекти о-кошторисно- 
доку^ентація 223,00 223,00

Заступник начальника управління освіти.молоді та спорту 
Дунагвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунагвецької міської ради 

І (ачаїьник фінансового управління

О.В.Самуник
(ініціали і прізвище)

Т.В.Абзалова
(підпис)/ (ініціали і прізвище)



№ 302-н від 27.08.2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту
Дунаєвсцької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0600000 Управління освіти.молоді та спорту Дунагвенької міської ради

2 .

(КПКВК МБ) 

0610000

(найменування головного розпорядника) 

Управління освіти.молоді та спорту Дунаєвсцької міської ради

3

(КПКВК МБ) 

0611090 0960

(найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної освіт и позашкільними закладами освіти.заходи із позашкільної роботи з дітьми

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних нризначень/бюджстних ,,,,

, т о м у  числі загального фонду- 6.301718.00 гривень та спеціального фонду- 23916.00 гривеньасигнувань- 6325634.00 гоивеньл

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція У країни,Бюджетний кодекс України, ЗаконУкраїни "Про позашкільну освіту',Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 
р.№992 Про затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р."Про 
затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами на 14.08.2019 року

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

№з/п 1 (іль державної політики

1 Створення умов для розвитку обдарованості дитини

7. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів



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

1 2 3 4 5

1
Створення належних умов для діяльності працівників та 

функціонування Будинку творчості школяра 3 792 758,00 2 412,00 3 795 170,00

2
Створення належних умов для діяльності працівників та 

функціонування Станції юних туристів
875 371,00 875 371,00

3
Створення належних умов дія діяльності працівників та 

функціонування Станції юних натуралістів 1 633 589.00 9 504.00 1 643 093,00

2
Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 

для Будинку творчості школяра 12 000,00 12 000,00

Усього 6 301 718.00 23 916.00 6 325 634.00

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

гривень

№з/п
1 Іайменування місцевої/регіональної 

цільової програми та підпрограми
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

____________________________ Усього____________________________

11. Результати вігі показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний
фонд Усього

1 2 4 5 6 7 8
Затрат

Кількість закладів од. мережа 3 3
Середньорічне чиело посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу

од. штатний розпис,тарифікація
44,60 44,60

Середньорічне число штатних одиниць адмінмеперсоналу за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. штатний розпис,тарифікація
14.00 14.00

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис.тарифікація 1,50 1.50
Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис.тарифікація 9,75 9,75
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис,тарифікація 69.85 69.85
продукту



середньорічна кількість дітей,які отримують позашкільну осіб мережа 1967 1967
у т.ч.за напрямами діяльності гуртків,осіб осіб мережа
науково-технічним осіб мережа 80 80
художньо-естетичним осіб мережа 790 790
досл і дн и цько-експ криментал ЬІІ им осіб мережа 20 20
соціально-реабілітаційним осіб мережа 80 80
гуманітарним осіб мережа 70 70
екол оі о-11 атурал істи чн и м осіб мережа 612 612
туристсько-краєзнавчим осіб мережа 285 285
військово-патріотичним осіб мережа ЗО зо

Ефективності

Витрати на 1 дитину,яка отри мус позашкільну освіту
гри. розрахунково

3203,72 3203.72

Якості
Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою % розрахунково 53,60 53.60

Заступник начальника управління освіти.молоді та спорту 
Дунасвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ду насвецької міської ради 

Начальник фінансового управління

О.В.Сам\ник
(ініціали і прізвище)

Т.В.Лбзалова
(підпис) (ініціали і прізвище)

Й^_2019р

М .  I I .

І



№ 302-н від 27.08.2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту
Дунасвецької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНІ ІО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000 Управління освіти,молоді та спорту Дунасвецької міської ради

(КІ ІКВК МБ) 

2. 0610000

(найменування головного розпорядника) 

Управління освіти,молоді та спорту Дунасвецької міської ради

(КІІКВК МБ) 

З 0611020

(найменування відповідального виконавця)
0921 Падання загальної середньої осві ти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим

садком.інтернатом при школі ̂ спеціалізованими школами.ліисями.гімназіями.колсгіумами__________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних

(найменування бюджет ної програми)

асигнувань- 13615035,00 гривень,у тому числі загального фонду- 103077210.00 гривень та спеціального фонду- 10537825.00 гривень

5. 1 Ііяслави для виконання бюджетної програми Конституція У країни. Бюджетний кодекс України. ЗакопУкраїни "Про середню освіту',Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р_№>992 
Про затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про 
затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами на 14.08 .2019 року.

6. Цілі державної політ ики. на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання якісних освітніх послуг навчальними закладами відповідно до запитів та потреб населення іромади

7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіт и в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів



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

1 2 3 4 5

1
Створення належних умов для діяльності працівників та 

функціонування загальноосвітніх закладів
101165820,00 8210083,00 109375903,00

2 Організація харчування в загальноосвітніх закладах 1911390,00 2327742,00 4239132,00

Усього 103077210,00 10537825.00 113615035.00

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

гривень

№з/и
Найменування місцевої/регіональної 

цільової програми та підпрограми
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної проірами

N з/п 1 Іоказники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 4 5 6 7 8
Затрат

Кількість закладів од. мережа 24 24
Кількість закладів 1 ступеня од мережа 2 2
Кількість закладів 1-2 ступеня од мережа 8 8
Кількість закладів 1-3 ступеня од мережа 14 14
Кількість класів од. розпорядження 249 249
Кількість класів шкіл 1 ступеня од мережа 1 1
Кількість класів шкіл І-2ступеня од мережа 54 54
Кількість класів шкіл 1-3 ступеня од мережа 191 191
Середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу

од. штатний розпис.тарифікація
489.00 489.00

Середньорічне число штатних одиниць адмінпеперсоналу за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. штатний розпис.тарифікація
111,75 111,75

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис.тарифікація 19,25 19,25

Середні,орічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис.тарифікація 220,25 220,25
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис.тарифікація 840,25 840.25

Ефективності 0,00

ДІто-дні відвідування днів розрахунково 612 389 612 389



Середні витрати на 1 учня грн. розрахунково 28109.41 28109,41

'Г Якості

Кількість днів відвідування од. наказ,дні роботи закладу 167 167

Заступник начальника управління освіт и,молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунасвецької міської ради 

Начальник фінансового управління

2019р

О.В.Самуник
(ініціали і прізвище)

Т.В.Абзаюва
(підпис) (ініціали і прізвище)

М. П. °А  №402


