
ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

05 грудня 2019 р. Дунаївці № 455/2019-р

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм

Відповідно д о  пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу 
України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 
23.11.2018р. № 02629-УІІІ, «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 21.11.2019р.

Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм Дунасвецької 
міської ради на 2019 рік за ТПКВКМБ :

0110150 «Організаційне, інформаційно -  аналітичне та матеріально -  технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»; 

0113105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 
інвалідністю»;

0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 
господарства»;

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

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

0117130 «Здійснення заходів з землеустрою»;



0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій(містобудівної 
документації)»;

0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад»;

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



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 08.2014 Зй 836

(у релак наказу МФУ від 2912.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 05.12.2019р. № 455/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунаевецька міська рада
(К11КІЗК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльнос ті обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення).

(КІІКІЗК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 17850779.0 ГрИВСНЬ'уТ7 УЧИа,І 
------------  загального фонду- 17589854.0 гривень та спеціального фонду- 260 925,0 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-У1ІІ, 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 21.11.2019 року

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

N з/п Цілі державної політики

1 2
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджет ної 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 рази, районної ради, районної у місті ради (у разі її

створення), міської, селищної, сільської рад

9.Напрямки використання бюджетних коштів



(грн.)

N з/п 1 Іапрями використання бюджетних 
коштів загальний фонд спеціальний у тому числі бюджет 

фонд розвитку Усього

1 2 -» 4 5 6

І
(.творення належних умов лля діяльності 

працівників та функціонування 
Дунасвеиької міської пали

17589854 260925 260925 17 850 779

Усього 17589854 260925 260925 17 850 779

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

Найменування місцевої/регіональної програми
загальний

фонд
спсціальни 

й фонд Усього

І 2 3 4

Усього 0,00
11. Результативні показники бюджетної програми :

Код Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 ІЗ
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 начутримання однієї цітатної одиниці
/уХ>  дСЛ М ,С ^ , /Ф ? \----- ---------------—----- ------------

тис.грн. розрахунково ґ і ! /  217,16 
и м

217,16

Міський голова Заяць В В

ПОГОДЖ1ЩО:
Начальник фінансового управління

\
І >с-

(ііідшіо) і (ініціали і лрізвише)

Абзалова Т.ІЗ

2019об- /д
(підпис) (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансін України 
26 серпня 2014 року №  836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 29 і рудня 2018 року .4» 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 05.12.2019 р.№ 
455/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунагвсцька міська рада

(КПКВК (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Дунагвсцька міська рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0113105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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

1171289.00 гривень,у тому числі загального фонду- 1171289.00 гривень та спеціального фонду- 0.00 гривень
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних 
асигнувань-
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" №2629-\'1ІІ від 23.11.2018 року, Рішення Дунасвецької міської ради "Про затвердження 
міського бюджету на 2019 рік" №7-47/2018 від 20.12.2019року з змінами станом на 21.11.2019 року, Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» «Про соціальні 
послуги»; Постанова Кабінету’ Міністрів України № 80 від 31.01.2007 р., ( зі змінами затвердженими Постановою КМУ від 26.07.2018 року), « Порядок надання окремим категоріям 
осіб із комплексної реабілітації»; Наказ Мінсоцполітмки України від 09.08.2016 №855 «Про затвердження Типового положення про центр комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю»

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

№з/п Ціль державної програми

Надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю

7. Мета бюджетної 
програми
8. Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання належних реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

N з/п Завдання



Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та 
соціального захисту населення._________________________________________________________________________________________________________________

8. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 4 5

1
Створення належних умов для діяльності працівників "Міського 
центру комплексної реабілітації дітей з інваліднІстю"Ластівка"" 
та надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю

1010271,00 1010271,00

Організація харчування в центрі 161018,00 161018,00
Усього 1171289.00 1171289,00

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

№з/п Найменування місцевої/регіональної цільової програми 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__________________

кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з 
інвалідністю

од. мережа 1 1

кількість штатних одиниць од. звіт,штатний розпис 9,75 9,75
11 рОЛУКТУ

кількість осіб з інвалідністю та дітей з нвалідністю,які 
отримали реабілітаційні послуги

осіб звіт
39 39

Ефективності
середні витрати на реабілітацію одної особи з 
інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік

гри. розрахунок 30 033,05 ЗО 033,05

кількість дітей з інвалідністю,які інтегровані в 
дошкільні /загальноосвітні навчані заклади

од. розрахунок
19 19

Якості
відсоток охоплення осіб з інвалідності та дітей з 
інвалідністю реабілітаційними послугами

% звіт 100 100



І



Заяць ІЗ В
(ініціали і прізвище)

Абзачова Г.В.
(ініціали І Іірізвишс)



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 05.12 2019 р.Ка 455/2019-р.

П АСІ ЮРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунасвецька міська рада

2.

(КІІКВК МБ) 

0110000 Дуиасвеиька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КІІКВК МБ) 

0116013 0620

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної профами)

4. Обсяг бюджетних нризначень/бюджетних асигнувань* т и *  , „ гривень,у тому числі загального
2 214 1 Зо .0 .------------  фонду-

9 300.0 гривень та спеціального фонду- 2 204 838,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні” , Закон України "Про житлово-комунальні послу і и" від 24.06.2004 р. .V’ 1875-15 Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. .V” 2629ЛТІІ, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року .V» 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік” зі змінами станом на 21.11.2019р.

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

N з/п Ціль державної політики

і 2
і Забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів

,  Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню7. Мета оюджстної програми

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 2

1 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

СР" )

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення діяльності водопровідно- 
кана. і паційног о господарства 9300,00 2204838,00 2214138.00



Усього 9300,00 2204838,00 2214138,00

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

Найменування чісиевої/регіональної програми загальний фонд
спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4

Проірама реформування і розвитку-' ЖКГ Дунасвецької міської ради на 2017-2020роки 9300,00 2204838,00 2214138,00

Усього 9300,00 2204838,00 2214138,00

11 Результативні показники бюджетної програми :

Код Показник
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 О 3 4 13
Затрат

Кількість населених пунктів, які потребують 
реконструкції водогону

од розрахунок 1,00 1,00

Кількість експертиз на реконструкцію 
існуючих вуличних водопровідних мереж в 

м.Дунаївці Хмельницької області, що 
потрібно виготовити

од розрахунок 1,00 1,00

Кількість послуг з проведення проектно- 
аишукувальних робіт на реконструкцію 

існуючих вуличних водопровідних мереж в 
м.Дунаївці Хмельницької області, що 

потрібно провести

од розрахунок 1,00 1.00

Кількість цистерн для асенізаційною 
автомобіля, які погребно придбати

од розрахунок 1,00 1,00

Кількість проектів по яким потрібно оплатити 
послуги із видачі сертифікату СС2 наслідками

од розрахунок 1 1,00

Кьлькість 11КД на капітальний ремонт 
напірного каналізаційного колектора, що 

потрібно виготовити
од розрахунок 1,00 1,00

Кількість 11КД на реконструкцію водогону, що 
потрібно виготовити од розрахунок 1.00 1,00

Продукту
Кількість насолених пунктівле планують 

здійснити ремонт водогону
од розрахунок 1,00 1,00

Кількість послуг з проведення проектно- 
вишукувальних робіт на реконструкцію 

існуючих вуличних водопровідних мереж в 
м.Дунаївці Хмельницької області, що 

планують провести

од розрахунок 1,00 1,00

Кількість ПКД на капітапьний ремонт 
напірного каналізаційного колектора, що 

планують виготовити
од розрахунок 1.00 1.00

Кількість експертиз на реконструкцію 
існуючих вуличних водопровідних мереж в 

м.Дунаївці, що планують виготовити
од розрахунок 1.00 1.00



Кількість ПКД на реконструкцію водогону,шо 
планується виготовити од. розрахунок 1.00 1,00

Кількість цистерн для асенізаційного 
автомобіля, які планують придбати од розрахунок 1.00 1,00

Кількіст ь проектів по яким планують оплатити 
послуги із видачі серт ифікату СС2 наслідками од розрахунок і 1,00

Г.фск-тивносіі 0.00

середня вартість послуг з проведення проектно 
вишу кувальних робіт на реконструкцію 

існуючих вуличних водопровідних мереж в 
м.Дунаївці Хмельницької області

грн розрахунок 109200.00 109200,00

середня сума вартості ПКД на реконструкцію 
водогону гри розрахунок 40000,00 40000,00

середня вартість ПКД на капітальний ремонт 
напірного каналізаційною колектора грн розрахунок 16900,00 16900,00

середні витрати для придбання 1 цистерни для 
асенізаційного автомобіля грн розрахунок 84138,00 84138,00

середня сума вартості експертизи 
проскту"Реконструкція існуючих вуличних 

водопровідних мереж в м.Дунаївці 
Хмельницької області"

грн розрахунок 31000.00 31000,00

середня вартість капітального ремонту 
водопроводу в сЛисень грн розрахунок 600000.00 600000,00

середня вартість робіт по проекту: 
Реконструкція ділянки напірного 

каналізаційного колектора по пров 
Червонопартизанському.вул Робочій.вул.ІІІевч 

енка в м.Дунаївці Хмельницької області від 
КНС2 до перехрестя з вул.Гагаріна з 

улаштуванням нового гасильного колодязя і 
проведення реконструкції КІНС2

грн розрахунок 1323600,00 1323600,00

середні витрати на оплату послуг за видачу 
сертифікату із середнім (С’С2) наслідками по 

проекту "Реконструкція місцевої 
водопровідної мережі вул.Анатолія Римарчука, 

вул.Л Українки, вул.О Войцехівського, 
вул.Гагаріна, вул Миру, вул.Я.Мудрого, 

вул.Садовій в с Залісці Дунаевецького району 
Хмельницької області"

ірн розрахунок

---------------------------------------у'и

9300,00

тЬ~Г‘-------------------------------

9300,00
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 08 2014 Ла 836

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

ЗАТВЕРДЖУ Ю

Розпорядження міського голови від 05.12.2019р. К» 455/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунасвецька міська рада

2.
(КІЖВК МБ) 

0110000 Дунаевецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0116030 0620

(найменування відповідального виконавця) 

Організація благоустрою населених пунктів

(КПКІЗК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 7 751 316,0 ГРИІІ иь>- том> ІИСЛІ 6 954 359,0 гривень та спеціального (Ьонду- 796 957,0 гривень
загального ф о н д у -  -------------- '

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в У країні” ,Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 
2626-У1ІІ, Закон України “ Про благоустрій населених пунктів України” від 06.09.2005 р. .N«2807-1V, Закон України “Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 р. 
,У«1875-ІУ. Рішення сесії міської ради віл 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі змінами станом на 21.11.2019 рік

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N 3/11 Ціль державної політики

1 2
1 Створення економічних передумов для розвитку підприємств житлово - комунального господарс тва

7. Мета бюджетної програми Організація благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 2
1 Забезпечення облаштування та у тримання благоустрою Дунасвецької 011 ’
2 Утримання об'єктів дорожнього господарства на належному рівні



9. Напрями використання бюджетних коштів
(іон.)

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 4 5
Забезпечення облаштування та 

утримання окремої території 
(парку, скверу, тошо)

6037044,00 624 717,0 6 661 761,00

Забезпечення утримання в 
належному технічному стані 

об'єктів дорожнього господарства
236050,00 236 050,00

Забезпечення функціонування 
громадської вбиральні

99549,00 172 240,0 271 789,00

Збереження та утримання на 
належному рівні зеленої зони 

населеного пункту та поліпшення 
його екологічних умов

581716.00 581 716,00

Усього 6954359,00 796 957,0 7 751 316,00

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

Найменування м і с це вої/р е г і о и ал ь 11 ої програми загальний фонд
спеціальни 

й фонд Усього

1 2 3 4

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

6954359.00 796957,00 7 751 316,00

Усього 6954359,00 796957,00 7 751 316,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

Код І Іоказник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

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

господарства
затрат 0.00

Кількість мотогодин необхідних для 
улаштування тротуарів маш.год розрахунок 38 38

КІЛЬКІСТЬ Л Ю Д И Н О !  один необхідних для 
улаштування тротуарів люд. гол розрахунок 184 184



Кількість мотогодин необхідних для зимового 
утримання тротуарів маш.год розрахунок 308 308

Кількість населених пунктів,що погребують 
поточною ремонту' МІСТКІВ оголовків та 

приямків

адміністрати
вно-тер.од

розрахунок 2 2

продукту
Кількість мотогодин що плануються для 

улаштування тротуарів маш.год розрахунок 38 38

Кількість люлиногодин що плануються для 
улашту вання тротуарів люд год розрахунок 184 184

Кількість мотогодин що плануються для 
зимового утримання тротуарів маш.год розрахунок 308 308

Кількість населиних пунктів,що планують 
поточний ремонт містків оголовків та 

приямків

адміністрати
вно-тер.од розрахунок 2 2

ефективності

середня вартість 1 машиногодини для 
улаштування тротуарів гри розрахунок 323,86 323,86

Вартість 1 люлиногодини для улаштування 
тротуарів гри розрахунок 33,68 33,68

Вартість І машиногодини для зимового 
утримання тротуарів гри розрахунок 139,91 139,91

Середні витрати на ремонт мостів оголовків та 
приямків для 1 нас. пункту тис. гри розрахунок 120,59 120,59

’Зябешсчсння облаштування та утримання 
окремої території (парку, скверу тощо)

затрат
Кількість старостатів, що потребують 

прибиральників на умовах ЦПХ
тер од розрахунок 21 21

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

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

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

Здійснення вивозу ТВП. мулу' що потрібно 
провести м куб розрахунок 7600 7600

Побілка бордюр, що потрібно провесні м.пог. розрахунок 1439 1439

Кількість ставків та парків що потребують 
проведення охорони

од розрахунок 2 2

Кількість обектів (новорічних ялинок),які 
потрібно охороняти од розрахунок 1 1

Кількість новорічних ялинок, що потребують 
монтажу та демонтажу

од розрахунок 1 1

Кількість бездомних тварин.що потребують 
відлову од розрахунок 180 180

Кількість населених пунктів що потребують 
послуги по ліквідації стихійних сміпсзвалиш од розрахунок 18 18



Кількість мотогодин для обрізки дерев та 
кушів маш.год розрахунок 460 460

Кількість людяної один для обрізки дерев та 
кушів люд. год розрахунок 1593 1593

Кількість населених пунктів, що потребують 
облаштування громадських криниць од розрахунок ІЗ 13

Кількість проектів ,шо потребують 
виготовлення ПКДз капітального ремонту 

вуличного освітлення
од розрахунок 25 25

Кількість населених пунктів, що потребують 
придбання цембрин для облаштування 

громадських копніть
од розрахунок 0 9 9

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

Кількість населених пунктів, шо потребують 
встановлення лавочок од розрахунок 1 1

Кількість населених пунктів, т о  потребують 
облаштування автобусних зупинок од розрахунок 3 5 8

Кількість сміттєвих майданчиків, що 
погребують облаштування од розрахунок 2 2

Кількість мотогодин необхідних для 
поточного ремонту вуличного освітлення та 

обслуговування вуличного освітлення та 
світлофорів

маш.год розрахунок 1986 1986

Кількість людиногодин необхідних для 
поточного ремонту вуличного освітлення та 

обслуговування вуличного освітлення та 
світлофорів

люд. год розрахунок 2718 2718

кількість матриць які потрібно замінити у 
світлофорів од розрахунок 2 2

Кількість двірників,що потребують утримання 
за рахунок фінансової підтримки од розрахунок 22 22

Кількість автобусних зупинок, що потребують 
облаштування бруківкою

од розрахунок 2 2

Кількість обладнання , що потрібно придбати 
лля КУ "Благоустрій Дунасвсччини”

од розрахунок 2 2

продукту
Кількість обладнання . що планують придбати 

.тля КУ "Благоустрій Дунасвеччини"
од розрахунок 2 2

Кількість старостатів, що планують 
працівників на умовах ЦПХ тер од розрахунок 21 21

Кількість проектів громадського бюджету 
(бюджет участі), які затверджені од Положення 10 6,00 8

Протяжність мережі вуличного освітлення, шо 
потребують обслуговування м.пог. розрахунок 2000 2000

Кількість кВт/годелектроенергії для 
вуличного освітлення.шо планується 

ви копи стати
кВт/год розрахунок 264623 264623

Здійснення вивозу ТВІ1. мулу шо планується 
провести куб розрахунок 7600 7600



Проведення побілки бордюр, що планується мпог розрахунок 1439 1439

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

Кількість обєктів( новорічних ялинок) які 
планують охороняти од розрахунок і 1

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

Кількість бездомних тварин, що планують 
вілл опити

од розрахунок 180 180

Кількість населених пунктів що планують 
ліквідацію стихійних сміттєзвалищ од розрахунок 18 18

Кількість мотогодин що планують для обрізки 
дерев та кущів

машгод розрахунок 460 460,00

Кількість людиногодин що планують дня 
обрізки дерев та кушів

люд.год розрахунок 1593 1593,00

Кількість лавочок , що планують встановити од розрахунок 2 2,00

Кількість населених пунктів, що планують 
облаштування громадських криниць

од розрахунок ІЗ 13,00

Кількість населених пунктів, що планують 
придбання цембрин для облаштування 

громадських криниць
од розрахунок 0 9 9,00

Кількість населених пунктів, шо планують 
облаштування автобусних зупинок

од розрахунок 3 5 8,00

Кількість населених пунктів, що планують 
провести капітальний ремонт вуличного 

ФСВІТлення
од розрахунок 1 1,00

Кількість сміттєвих майданчиків, що планують 
облаштувати

од розрахунок 2 2,00

Кількість мотогодин що планують 
використанити для поточного ремонту 

вуличного освітлення та обслуговування 
вуличного освітлення та світлофорів

маш.год розрахунок 1056 1056,00

Кількість людиногодин що планують 
використати для поточного ремонту' вуличного 

освітлення та обслуговування вуличного 
освітлення та світлофорів

люд.год розрахунок 2518 2518,00

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 проектів, що планують виготовити 
ПКД з капітального ремонту вуличного 

освітлення
од розрахунок 25 25

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

ефективності

Середні витрати на придбання обладнання для 
КУ ДМР "благоустрій Дунаевсччиии"

тис грн розрахунок 40,40 40,40



Середні витрати на утримання прибиральників 
1 старостату на умовах ЦПХ тис.грн розрахунок 11,71 11,71

Витрати на реалізацію 1 проекту 
"Громадського бюджету" тис.грн розрахунок 33,58 32,96 53,36

Середня вартість м.пог. мережі вуличного 
освітлення тис.грн розрахунок 0,2 0,20

Вартість 1 кВт/год електроенергії, для 
вуличного освітлення

грн тариф 3,05 3,05

Середні витрати на вивіз 1 куб ТІЗІІ та мулу, грн розрахунок 137,5 137,50

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

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

Вартість пеклу ги по охороні 1 новорічної 
ялинки

тис.грн розрахунок 17,02 17,02

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 
смітссзвалища в 1 населеному пункті

тис.грн розрахунок 12,53 12,53

Середня вартість 1 мотогояини для обрізки 
дерев та кушів

ірн розрахунок 310,64 310,64

Середня вартість 1 людиногодини для обрізки 
дерев та кущів

грн розрахунок 37,98 37,98

Середня вартість встановлення 1 лавочки тис.грн розрахунок 7,5 7,50

Середня вартість облаштування 1 громадської 
криниці

тис.грн розрахунок 4,26 4,26

Середня вартість 1 цембрини для громадської 
криниці

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 7,60 15,20 12,80

Вартість облаштування 1 сміттєвого 
майданчика

тис.грн розрахунок 82.65 82,65

Середня вартість 1 мотогодини для поточною 
ремонту, обслуювування 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 варт ість однієї матриці тис грн розрахунок 13,20 13,20

Витрати на утримання 1 двірника за рахунок 
фінансової підтримки (за рік)

тис грн розрахунок 58,10 58,10

Середня вартість виготовлення ПКД на 
капітальний ремонт вуличного освітлення на 1 

проект
тис грн розрахунок 0.00 2.21 2.21

Середня вартість облаштування бруківкою 1 
автобусної зупинки тис.грн розрахунок 11.00 0,00 11,00



Збереження та утримання на належному 
рівні зеленої зони населеного пункту та 

поліпшення його екологічних умов
затрат

Придбання декоративних насаджень та догляд 
за ними, що потрібно здійснити

шт розрахунок 26515 26515,00

Кількість людиногодин шо потрібно затратити 
для улаштування квітників газонів люд.год розрахунок 3660 3660,00

Кількість мотогодин шо потрібно використати 
для улаштування квітників газонів

маш.год розрахунок 260 260.00

продукту
Придбання декоративних насаджень та догляд 

за ними.що планується здійснити
шт розрахунок 26515 26515,00

Кількість людиногодин для улаштування 
квітників газонів шо планується затратити

люд.год розрахунок 3660 3660,00

Кількість мотогодин для улаштування 
квітників газонів , що планується витратити

маш.год розрахунок 260 260,00

ефективності
Витрати на придбання декоративних 

насаджень та догляд за ними
грн розрахунок 3,09 3,09

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

Середня вартість 1 мотогодин для 
улаштування квітників газонів грн розрахунок 218.26 218,26

Забезпечення функціонування мережі 
громадських вбиралень

затрат
кількість громадських вбиралень од розрахунок 1 1,00 2,00

продукту
кількість громадських вбиралень, шо 

планується обслуговувати
од розрахунок 1 1,00 2,00

ефективності
середні витрати на обслуговування однієї 

громадської вбиральні тис. грн розрахунок Пг, І
і

99,549
/ _______________________

172,24 135.89

Міський голова
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України віл 29 грудня 2018
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 05.12.2019р № 455/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунасвенька міська рада

2.
(КІІКВК МБ) 

0110000 Дунасвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КІІКВК МБ) 

0116071 0640

(найменування відповідального виконавця)
Відшкодування різниці між розміром цінина житлово-комунальні послуги, шо затверджувалися або 
погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої владита та органу місцевого самоврядування.
та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3 613 385,0 гривень,у тому числі загального фонду- 3 613 385,0 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 житлово-комунальні послуги” від 06.07.2018 р. №2454-УІІІ Закон України 
«Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. Л° 2629-УІІІ, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 
рік"із змінами станом на 21,11.2019 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

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

N з/п Завдання

1 2

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



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 08.2014 № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕІ10
Розпорядження міського голови від 05.12.2019 № 45572019р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунасвецька міська рада

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунасвенька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3
(КПКВК МБ) 

0117130 0421
(найменування відповідального виконавця) 

Здійснення заходів з землеустрою

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

4. Обсяг бюджетних иризначень/бюджетних асигнувань- 300 600,0 гривень,у тому числі загального фонду- 251 300.0 гривень та спеціального фонду- 49 300.0 гривень

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2626-УІП, 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. № 1875-1V. Рішення сесії міської 
ради від 20.12.2018 року -V» 7-47/20І8р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі змінами станом на 21.11.2019 рік

6. Цілі державної полі гики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

1 2
1 Створення заходів з землеустрою

7. Мета бюджетної програми Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
8. Завдання бюджетної програми

N 3/11 Завдання
1 2
1 Забезпечення здійснення заходів з землеустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів
(гон.ї

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
загальний фонд спеціальний фонд Усього

! 2 Л 4 5



1 Іроведення інвентаризації земель 
та розноска проектів землеустрою

251300,00 49 300,0 300 600,00

Усього 251300,00 49 300,0 300 600,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, шо 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 :

Код Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 13

117130 Здійснення заходів з землеустрою

затрат
Кількість населених пунктів, що потребують 

виготовлення землевпорядкованої 
документації щодо зміни (встановлення) меж 

сіл Воробіївка, Іванківці,Мушк>тинці

тер.од. розрахунок 3 3

Кількість необхідних послуг з нормативної 
і рошової оцінки землі в м.Дунаївці шо 

потребують проведення
од. розрахунок 1 1

Кількість необхідних послуг з нормативної 
ірошової оцінки м.Дунаївці що потребують 

пгювелсння
од. розрахунок 3 3

Кількість земельних ділянок,що потребують 
проведення експортних грошових оцінок ,які 

готуються до продажу
од. розрахунок 4 4

Кількість територій, шо потребують 
розроблення документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі(на місцевості) під приміщення в 

м.Дунаївці

тер.од. розрахунок 1 1

Кількість населених пунктів, шо потребують 
розроблення проекту' землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для 
обслуговування скверу в межах населеного 

пункту- с.Лисець

тер.од. розрахунок 1 1

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

сіл Воробіївка, Іванківш.Мушкутшіці
тер од розрахунок 3.00 3.00



Кількість запланованих послуг з нормативної 
грошової оцінки землі в м.Дунаївці що 

планують провести
од. розрахунок 1,00 1.00

Кількість послуг з нормативної грошової 
оцінки сільських населених пунктів 

(с.Залісці,Воробіївка,Іванківиі), що планують 
провести

од. розрахунок 3,00 3,00

Кількість земельних ділянок, які заплановано 
до продажу од. розрахунок 4,00 4,00

Кількість територьій, що планують розробити 
документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в 
натурі! на місцевості) під приміщення в 

________________ м Пуняївпі________________

тер.од розрахунок 1,00 1

Кількість сільських населених пунктів, що 
планують розробити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для 
обслуговування скверу в межах населеного

ПУНКТУС Лисеня

тер.од. розрахунок 1.00 1

ефективності
ІЗитарати на виготовлення землевпорядкованої 

документації щодо змін (встановлення) меж 
сільських населених пунктів (сіл 

Иоробіївка.Іванківці.Мушкутинці)

грн розрахунок 50000 50000,00

Витрати на оплату послуг з нормативної 
ірошової оцінки землі в м.Дунаївці грн розрахунок 152000 41300,00 193300,00

Ви грати на оплату послуг з нормативної 
грошової оцінки сільських населених пунктів 

(сіл Запісці.Воробіївка.Іванківці)
гри розрахунок 40000 40000.00

середні витрати з експертних грошових оцінок 
земельних ділянок,які готуються ДО продаж)' грн. розрахунок 0 2000,00 2000,00

Витрати на розроблення документації із 
землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі(на місцевості) під 
приміщення в м.Дунаївці

грн. розрахунок 3000.00 3000

Витрати на оплату послуг з розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування скверу в 
межах населеного пункту с.Лисець

грн. розрахунок 6300 6300

МІСЬКИЙ І ЙІІопа
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 08 2014 №836

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

! 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського голови 
від 05.12.2019р.№455/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунасвецька міська пала

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунасвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0117350 0443

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 93000.00 гривень,у тому числі загального фонду- тис.гриїзень та спеціального фонду- 93000.00 гривень

1 .Конституція України.Бюджетний кодекс України. Закон України "1 Іро місцеве самоврядування в Україні",Закон України "1 Іро державний бюдет України на 2019 
рік"від 23.11.2018р.№2629-\/1ІІ,Рішення сесії Дунасвецької міської ради від 20.12.2018р.№ 7-47/2018-р."Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі 
змінами станом на 21.11.2019 року.

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 •А 4

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

N 3 / 1 1 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 
тер то р ій  (містобул і вної докумснтанії) 0,00 93000.00 93000.00

Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування 0.00 93000.00 93000.00

Усього 0.00 93000.00 93000.00

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



(гри.)

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 •>
Д 4 5 6

0117350
Розробка схем та проектних рішень 

масового іасі осування
Затрат

кількість населених пунктів, що потребують 
проведення стратегічної екологічної О Ц І Н К И  

генерального плану
од. Розрахунок 1,00

Продукту
кількість населених пунктів, що планують 
проведення стратегічної екологічної оцінки 
генерального плану

од. Розрахунок 1,00

Ефективності
вартість оплати послуги з проведення 
статегічної оцінки генерального плану для 1 
населеного пункту

гри Розрахунок 93000.00

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

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

Прогноз видатків до кінця реалізації 
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 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

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

’ Прогноз видатків до кїнця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. /7 і  /  і / у
• '\  \  \ ;  .

Міський голова
,

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

0 6 . ■

Заяць В В

Лбзалова Г В

(ініціали і прізвище)

(підпис) (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 08 2014 Х28З6

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 05.12.2019 №455/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунасвенька міська рада
(КПКВКМК) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Дунасвецька міська рада
(КПКВКМЬ) (найменування відповідального виконавця)

3 0117362 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних територіальних громад

(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних нризначень/бюджетних асигнувань- І 374 923.0 гривень,)- тому числі загального фонду- (Ц) гривень та спеціального фонду- 1 374 923.0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон У'країни "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. ЛГ» 2629-УП1, рішення 
сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік",із змінами станом на 21.11.2019 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

1 2
1 Створення та модернізація інфраструктури об'єднаної територіальної громади

7. Мста бюджетної програми Реалізація інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 2
і Залучення інвестицій для реалізації проектів формування інфраструктури ОТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів
(гри.)

\  з/п Напрями використання бюджетних 
коштів

загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 ->.3 4 5



Реалізація інвестиційних проектів в 
рамках формування інфраструктури 
об'єднаних територіальних громад

1374923,00 1374923,00

Усього 1374923,00 1374923,00

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

Найменування місцсвої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

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

1374923,00 1374923,00

Усього 1374923,00 1374923,00
11. Результативні показники бюджетної прог рами :

Код Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 13
Затрат

Обсяг видатків на реалізацію проектів тис.грн. кошторис 1374,90 1374,90

Продукту

Кількість інвестиційних проектів од
рішення сесій Дунасвсцькоі міської ради від 
21.06.2019 № 11 -55/2019р-16-55/2019р,від 

17.10.2019р.№5-59/2019р
7 7

Ефективності
середні витрати на реапівзацію одного проекту

тис.грн. розрахунок 196,42 196,42

Якості
рівень виконання інвестиційних проектів в 

поточному році відс. розрахунок /  /
_______________________________

100 100

Міський голова Заяць В В
(П ІД П Н 0 )

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
з

* 0 6  " і = :2 0 4? р

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т В
(питали і прізвище)

І м п
•ч 'У

І



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 05.12.2019р. № 455/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевою бюджету на 2019 рік*

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

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

3 0117461 0470 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигиувань- 6 446 197.0
гривень,у тому числі 

загального Фонду-
6 440 097.0 гривень та спеціального фонду- б юо.о 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-УІП, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі змінами станом на 21.11.2019 року
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної ироірами

N з/п Ціль державної політики

1 2
1 Створення економічних умов для розвитку дорожньої інфраструктури

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 1 Іроведення поточного ремонту обектів ірапепортної інфраструктури

9, І Іапрями використання бюджетних коштів

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

6440097,0 6 100.0 6 446 197.0



Усього 6440097.0 6 100.0 6 446 197,0

10. І Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/рсгіональної програми загальний фонд
спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4

Усього
11. Результативні показники бюджетної програми :

Код Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 ІЗ
Забезпеченим утримання в належному 
технічному стані обсілій дорожнього 

господарства

Затрат
Кількість піску, т о  необхідно придбати для 

виготовлення носилкової 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 
протиожслодним 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

протяжність вулиці на яку' погрібно нанести 
розмітку

км розрахунок 3 3

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

продукту
Кількість піску, що планують дня 
виготовлення посилкової суміші т розрахунок 589 589

Кількість солі, що планують дія виготовлення 
посилкової суміші т розрахунок 70 70

Протяжність проїжджої частини яку планують 
очистити від снігу та льоду механізованим 

способом
км. розрахунок 631.35 631,35

протяжність вулиць які планують посипати 
протиожеледним матеріалом механізованим 

способом
м.кв розрахунок 1625746 1625746

кількість піщано-соляної суміші яку планують 
приготувати т розрахунок 2150 2150



кількість носилкових матеріалів які планують 
навантажити на ТЗ механізованим способом т розрахунок 2150 2150

протяжність вулиці на яку планують нанести 
розмітку км розрахунок 3 3

кількість мучки яку планують перевезти т розрахунок 2,6 2,6

ефективності

Середня вартість 1 тонни піску для 
виготовлення посилкової суміші гри розрахунок 180 180

Середня вартість І тонни солі для 
виготовлення посилкової суміші

грн 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
грн розрахунок 299,8 299,8

Середня вартість 1 тонни піщано-соляної 
суміші ірн розрахунок 128.2 128,2

середня вартість 1 км нанесення розмітки 
вулиці грн розрахунок 13258 13258

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

Проведення погонного ремонту об'єктів 
транспортної інфраструктури

затрат
кількість проектів що потребують 

співфінансувапня поточного ремонту ділянки 
дороги державного значення

шт рішення позачергової сесії міської ради 
від 17.10.2019 року № 4-59/2019р 1 1

площа автомобільних доріг населених пунктів 
громади, які потребують поточного ремонту- кв.м розрахунок 51000 51000

кількість вулиць, які потребують поточного 
ремонту доріг м.Дунаївці шт розрахунок ІЗ ІЗ

кількість населених пунктів, які потребують 
поточного ремонту доріг

шт розрахунок 7 7

продукту
кількість проектів що планують здійснити 

співфінансування поточного ремонту ділянки 
дороги державною значення

П ІТ
рішення позачергової сесії міської ради 

від 17.10.2019 року № 4-59/2019р 1 1

площа автомобільних доріг населених пунктів 
іромади що планується відремонтувати кв.м розрахунок 51000 51000

кількість вулиць, які планується провести 
поточний ремонт доріг в м.Дунаївці П ІТ розрахунок ІЗ 13

кількість населених пунктів громади в яких 
планується провести поточний ремонт доріг Ш Т розрахунок 7 7

ефективності



витрати на сиівфінансування поточного 
ремонту ділянки дороги державного значення грн розрахунок 160000 160000

середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту 
вулично - дорожньої мережі населених пунктів 

громади
грн розрахунок 71.89 71.89

середня вартість поточного ремонту дороги на 
1 вулиці в м.Ду наївні гри розрахунок 42857,14 42857,14

середня вартіст ь поточного ремонту дороги в 
одному населеному пункті

грн розрахунок 71428,57 71428,57

1 Іровелеш іи  к а п іта л ь н о го  рем онту о б 'єк т ів  
тр ан сп о р тн о ї іи ф р асі р уктури

_________________ затрат_________________
кількість поселених пунктів,що потребують 
виготовлення ПКД на капітальний ремонт 

________________ покпиття________________
тер.од. розрахунок 0 1.00 1

кількість населених пункт і в, що потребують 
експертизи капітального ремонту покриття

тер.од. розрахунок 0 1,00 1

продукту
кількість вулиць,що планують виготовити 

І1КД з капітального ремонту покриття 
(м Дунаївиі вул.Пилипа Орлика)

ІІІТ розрахунок 0 1,00 1

кількість вулиць,що планують здійснити 
експертизу капітального ремонту покриття ПІТ розрахунок 0 1,00 1

еф екти вн ості
середня вартість виготовлення ПКД на 

капітальний ремонт покриття на 1 вулицю тис. грн розрахунок , 0 2,80 2,8

середня вартість експертизи на капітальний 
ремонт покриття на 1 вулицю тис. грн розрахунок /  / | / 0 3,30 3,3

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

■ 0 6 -І У А зо/Л ,

м.п.

Заяць В.В.

(підпис) 1 Я Т / -

ІМ
(ініціали і прізвище)

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



УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ІНФОРМАЦІЇ 
ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

вул.Шевченка,50 м.Дунаївці,Хмельницька область індекс 32400

НАКАЗ

05 грудня 2019 року Дунаївці № 163-н

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм

Відповідно до пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, 
Закону України від 23 листопада 2018 року № 2629-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(у 
редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 
1209 із змінами), Рішення Дунаєвецької міської ради "Про затвердження 
міського бюджету на 2019 рік" №7-47/2018 від 20.12.2019року із змінами 
станом на 21.11.2019р.,

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити в новій редакції паспорта бюджетних програм на 2019 рік 

Управління культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради 

по ТПКВКМБ :

1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»;

1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» ;



1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва».

Начальник А.В.Бец



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, туризму та інформації та
Дунаєвецької міської ради
від С'-б' 2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1000000 Управління культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради

(КПКВК (найменування головного розпорядника)

1010000 Управління культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ) 

1010160 0111

(найменування відповідального виконавця)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних 
громадах

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 734469,00 гривень,}' тому числі загального фонду- 710469.00 гривень та спеціального фонду- 24000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. №2629-УІІІ, Закону' "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон 
України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-УІ, Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ «Про культуру»; Рішення сесії Дунаєвецької міської ради "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік” 
№7-47/2018 від 20.12.2019 із змінами станом на 21.11.2019; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. 
№ 836; Наказ МФУ, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі «Культура»

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

№з/н Ціль державної політики

Відродження та розвиток культури української нації, культу рної самобутності народу, з метою формування позитивного іміджу України в світі, популяризації української 
культури, підняття морального духу громадян.

7. Мста бюджетної 
програми

реалізація в місті державної політики в галузі культури, мистецтв і туризму, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, що 
проживають на території громади, а також охорона культурної спадщини.



авдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1
реалізація державної політики у сфері культури і мистецтв, музейної та бібліотечної справи, кінематографії, охорони культурної спадщини, туризму, державної мовної 
політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, що проживають на території іромади. Забезпечення вільного розвитку культутурно- 
мистецьких процссів.Забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

8. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1 Керівництво та управління закладами у сфері культури, мистецтва та туризму 710469.00 24000,00 734469,00

Усього 710469,00 24000,00 734469,00

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

гривень

№з/п Найменування місцевої/регіональної цільової 
програми 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
Затрат

Кількість установ од. статут 1 1,00
Середнє число ставок-всього од. штатний розпис 3,00 3,00

Середнє число ставок керівних працівників од. штатний розпис 1,00 1,00

Середнє число ставок спеціалістів од. штатний розпис 2,00 2,00

продукту' шт.
Кількість виконаних доручень шт. журнал реєстрації 51,00 51,00
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів шт. протоколи 60,00 60,00

Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів шт. журнал реєстрації 105,00 105,00



•' Кількість придбаного/отриманого обладнання та предметів 
довгострокового користування за рахунок капітальних видатків

од. кошторис
2,00 2,00

Ефективності

Витрати на у  гримання однієї штатної одиниці
гри. розрахунок 236823,00 236823,00

Кількість виконаних доручень на одну штатну одиницю
шт. розрахунок 17,00 17,00

Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одну штатну 
одиницю

грн. розрахунок 20,00 20,00

Якості

Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості
% розрахунок

100,00 100,00

Динаміка збільшення кількості проведених засідань, 
нарад.семінарів порівняно з попереднім роком

% розрахунок
100,00 100,00

Начальник управління культури,туризму та 
інформації Дунаєвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Дунаєвецької міської ради

Начальник фінансового управління
/УЛО У ,  ■

Бец А.В.
(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.
(ініціали і прізвище)

"0£Г 13 2019р.

м. п.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, туризму та інформації 
Дунаєвецької міської ради
ВІД " 2019 року № і в і  -т/

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 1000000 Управління культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради

2.

(КПКВК

1010000

(найменування головного розпорядника)

Управління культури, інформації та туризму' Дунаєвецької міської ради

3

(КПКВК МБ) 

1014060 0828

(найменування відповідального виконавця)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджстних асигнувань- 6130133.00 гривень,у тому числі загального фонду- 4868783.00 гривень та спеціального фонду- 1261350,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. №2629-УШ, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-УІ, 
Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ «Про культуру'»; Рішення сесії Дунаєвецької міської ради "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" №7-47/2018 від 20.12.2018 із змінами станом на 
21.11.2019р.;Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836; Наказ МФУ, Міністерства культури і 
туризму України від 01.10.20 Юр № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»

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

№з/п Ціль державної політики

Організація культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
програми _________________________________________________
8. Завдання бюджегної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій населення



X
>їи використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля 
та інших клубних закладів 4868783,00 1261350,00 6130133,00

Усього 4868783,00 1261350,00 6130133,00

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

гривень

№з/п Найменування місцевої/регіональної цільової 
програми 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

Затрат
кількість установ - усього од. статут 32 32

у тому числі:
центрів культури і дозвілля од. статут 1 1

будинків культури, од. статут 13 13
клубів од. статут 18 18

кількість народних колективів од. паспорт аматорського 
колективу 6 6

кількість гуртків од. щоденик гурткової роботи 122 122

середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 54,50 54,50

середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 27,25 27,25

середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 19,75 19,75
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного од. штатний розпис 6,50 6,50

видатки на забезпечення діяльності палаців,будинків культури 
клубів та інших закладів клубного типу

гри. кошторис
4868783,00 1261350,00 6130133,00

продукту
кількість відвідувачів-усього осіб звіт 108089,00 108089,00
у тому числі:



за реалізованими квитками осіб звіт 10290,00 10290,00

безкоштовно осіб звіт 97799,00 97799,00
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного 
дозвілля населення

од. звіт 3209 3209

плановий обсяг доходів грн. план 84550,00 84550,00

у тому числі доходи від реалізованих квитків грн. звіт 51450,00 51450,00

кількість реалізованих квитків шт звіт 10290,00 10290,00
Ефективності

середня вартість одного квитка
грн. розрахунок 5,00 5,00

середні витрати на одного відвідувача
грн. розрахунок 45,04 45,04

середні витрати на проведення одного заходу' грн. розрахунок 1517,23 1517,23
Якості

динаміка збільшення відвідувачіву плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду

% розрахунок
100,00 100,00

Начальник управління культури, туризму та 
інформації Дунаєвецької міської ради

Бсц А.В.
(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Дунаєвецької міської ради

(підпис)
Абзалова Т.В.______

(ініціали і прізвище)

М. П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури.інформації та туризму 
Дунаєвецької міської ради 
вія " 0 5 " 2019 року № У63-І-/

ПАСПОРТ
бюджетної проірами місцевого бюджету на 2019 рік

1 1000000 Управління культури, інформації та туризму Дунасвецької міської ради

2.

(КПКВК МБ) 

1010000

(найменування головного розпорядника) 

Управління культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради

3

(КПКВК МБ) 

1014030

(найменування відповідального виконавця) 

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3014056,00 гривень,у тому числі загального фонду- 2903609.00 гривень та спеціального Фонду- 110447,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" №2629-УИ1 від 23.11.2018 року. Рішення Дунаєвецької міської ради "Про затвердження міського бюджету на 
2019 рік" №7-47/2018 від 20.12.2019року із змінами станом на 21.11.2019р., Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" №32/95-ВР 
від 27.01.1995р.,Наказ Міністерства Фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"№836 від 26.08.2014р.(зі змінами та 
доповненнями)Наказ МФУ,Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р.№1150/41"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів галузі "Культура".

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

№з/п Ціль державної політики

Забезпечення доступу громадян до інформації, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання примірників

7. Мета бюджетної 
програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, 
надаються в тимчасове користування бібліотеками



. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та 
освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль

8. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення функціонування бібліотек 2903609,00 110447,00 3014056,00

Усього 2903609,00 110447,00 3014056.00

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

гривень

№з/п Найменування місцсвої/регіональної цільової 
програми 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
Затрат

кількість установ (бібліотек), од. статут 21 21
середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 29,00 29,00

середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис
1,00 1,00

середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 26,50 26,50

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та 
технічного персоналу од. штатний розпис 1,5 1,5

Продукту
число читачів осіб звіт 10000 300 10300,00

бібліотечний фонд примірників звіт 211300.00 765,00 212065,00
бібліотечний фонд гри. звіт 975300,00 76500,00 1051800.00



списання бібліотечного фонду примірників звіт 11100,00 11100,00
списання бібліотечного фонду гри. звіт 20600,00 20600,00

кількість книговидач од. звіт 183262,00 183262,00
Ефективності 0,00

кількість книговидач на одного працівника (ставку), од. розрахунок 6319,38 6319,38

середні затрати на обслуговування одного читача грн. розрахунок
290,36 255,00 545,36

Якості 0,00
динаміка збільшення кількості книговидач у 
плановому періоді відповідно до фактичного 

показника попереднього періоду

% розрахунок
106,00 106,00

Начальник управління культури.туризму та 
інформації Дунаєвецької міської ради 

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвецької міської ради 

Начальник фінансового управління

„ОЬ / £  2019р.

Бец А.В.____________
(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В._______
(ініціали і прізвище)

М. П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

І Іаказ управління культури, туризму та інформації та
Дунаєвецької міської ради
в і д  О-Ь і- 2019 р о к у  №/63-*^

ПАСПОРТ

1000000
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Управління культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради

(КПКВК

1010000
(найменування головного розпорядника)

У правління культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1082694.00 гривень,у тому числі загального фонду- 1067694,00 гривень та спеціального фонду- 15000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс У країни, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. №2629-VIII, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI, Рішення 
сесії Дунаєвецької міської ради "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" №7-47/2018 від 20.12.2019 із змінми станом на 21.11.2019; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження проірамно- 

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836; Наказ МФУ, Міністерства культури і туризму України від 01.10.201 Ор № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»

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

№з/п Ціль державної політики

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів,ведення централізованого облік, створення позитивного іміджу та репутації управління культури

Підтримка та розвиток закладів в галузі культури і мистецтва
7. Мста бюджетної програми



.. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1
Підтримка та розвиток культу-рно-освітніх заходів,складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими 
кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.створення позитивного іміджу та 
репутації управління шляхом поширення у ЗМІ інформації про діяльність та досягнення культури

8. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1 Підтримка та розвиток закладів в галузі культури і мисгецтва 1067694,00 15000,00 1082694,00

Усього 1067694,00 15000,00 1082694,00

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

гривень

№з/п Найменування місцевої/регіональної цільової програми 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
Затрат

кількість штатних одиниць працівників централізованої бухгалтерії од. штатний розпис 4,00 4,00

кількість штатних одиниць працівників інформаційно-комунікаційного 
центру

од. штатний розпис 3,00 3,00

продукту
кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгал терією од. мережа 6,00 6,00

кількість працівників, що обслуговуються централізованою бухгалтерією
од. штатний розпис

166,00 166.00

кількість звітів, які подаються централізованою бухгалтерією
од. наказ про облікову 

політикову політику 116,00 116.00



кількість журналів та меморіальних ордерів, що ведуться 
централізованою бухгалтерією

од. наказ про облікову 
політикову політику 54,00 54,00

Кількість інформаційних довідок та статей наданих працівниками 
інформаційно-комунікаційного центру для розміщення на сторінці 
Управління культури, туризму та інформації на офіційному сайті 
Дунаєвецької міської ради

од. інформаційна сторінка 
управління на сайті 120,00 120,00

Ефетивності
од.

кількість журналів та меморіальних ордерів,на 1-го працівника 
централізованої бухгалтерії

од. розрахунок
19,00 19,00

кількість звітів, на 1-го працівника кількість централізованої бухгалтерії
од. мережа

29,00 29,00

Кількість інформації розміщеної на сторінці Управління сайту міської 
ради

од інформаційна сторінка 
управління на сайті 120,00 120,00

Началькик управління культури,туризму та 
інформації Дунасвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Дунасвецької міської ради

Бец А.В.
(підпис)

Начальник фінансового управління 

"Об" У А. 2019р.

(ініціали і прізвище)

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



НАКАЗ

05 грудня 2019 року Дунаївці № 448-н

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм

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

Закону України від 23 листопада 2018 року № 2626-УПІ «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 

21.11.2019 року

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

НАКАЗУЮ:

Начальник упра І.А.Ісакова



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради

№ 448-н від 05.12.2019 р о к у

0600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління освіти,молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

2.

(КІІКВК МБ) 

0610000

(найменування головного розпорядника) 

Управління освіти.молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ) 

0611010 0910

(найменування відповідального виконавця) 

Надання дошкільної освіти

(КІІКВК МБ) (КФКВК)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних

(найменування бюджетної програми)

28601323.00 гривень,у тому числі загального фонду- 26663110.00 гривень та спеціального фонду- 1938213.00 гривень4.
асигнувань-
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України,Бюджетний кодекс України, ЗаконУкраїпи "Про дошкільну освіту’,Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 
р.№992 І Іро 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 
зат вердження міського бюджету на 2019 рік” із змінами на 21.11.2019 року

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

№з/п 1 (іль державної політики

1 Забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти

7. Мета бюджет ної 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
24671929,00 88700,00 24760629,00

2 Організація харчування в дошкільних закладах 1991181,00 1849513,00 3840694,00

Усього 26663110,00 1938213,00 28601323.00

10. Перелік місцевих/реі'іональпих програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№з/п
Найменування місцсвої/регіопальної 

цільової програми та підпрограми
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

вимірч
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний

фонд
У сьою

1 2 4 5 6 7 8
Затрат

Кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 24 24
Кількість груп од. розпорядження 56 56
Середньорічне число посадових оклатів (ставок) 
педагогічного персоналу (вихователі та музкерівники)

од. штатний
розп исдарифі каці я 70.96 70,96

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

од. штатний
розп исдарифі каці я 52,13 52,13

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

Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний
розп исдарифі каці я 120.66 120,66

Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний
розп исд арифі кація 250.75 250.75

Продукту



/

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

навчального року 1121,00 1121

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

Діто-дні відвідування Д Н ІВ розрахунково 219128 219128

Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі гри. розрахунково 24133,02 24133,02

Якості

Кількість днів відвідування од. дні роботи закладу 196 196

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою ВІДС. розрахунково 49,00 49.00

Начальник управління освіти,молоді та спорту 
Дунасвецької міської ради

ІІОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунасвецької міської ради

Начальник фінансового управління

\  <
2019рШ ї

* _ 11
У . У

м. п. Л  У

І.А.Ісакова
(ініціали і прізвище)

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



І

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти.молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради

№ 448-н від 05.12.2019 року

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

1 0600000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління освіти,молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ) 

2. 0610000

(найменування головного розпорядника) 

Управління освіти.молоді та спорту' Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ) 

0611020

(найменування відповідального виконавця)
0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим

садком,інтернатом при школі).спеціалізованими школами.ліцеями.гімназіями.колегіумами_______________________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних 
асигнувань-

(найменування бюджетної програми)

15123650.00 іривепь.у лому числі загального фонду- 104391525,00 гривень та спеціального фонду- 10732125,00 гривень

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми Конституція України,Бюджетний кодекс України, ЗаконУкраїни "І Іро середню освіту'.І Іаказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р.№992 
І Іро затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджет ів у г алузі "Освіта", рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про 
затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами на 21.11 .2019 року.

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

№з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання якісних освітніх послуг навчальними закладами відповідно до запит ів та потреб населення громади

7. Мста бюджетної програми Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/и Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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 загальноосвітніх закладів 102499135,00 8404383,00 110903518,00

2 Організація харчування в загальноосвітніх закладах 1892390,00 2327742,00 4220132,00
Усього 104391525.00 10732125.00 115123650.00

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

гривень

№з/п І Іайменувапня місцевої/регіональної 
цільової програми та підпрограми загальний фонд спеціаіьний 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

Кількість закладів од. мережа 23 23
Кількість закладів 1 ступеня од мережа 2 2
Кількість закладів 1-2 ступеня од мережа 7 7
Кількість закладів 1-3 ступеня од мережа 14 14
Кількість класів од. розпорядження 245 245,00
Кількість класів шкіл 1 ступеня од мережа 2 2,00
Кількість класів шкіл 1 -2сгупсня од мережа 48 48,00
Кількість класів шкіл 1-3 ступеня од мережа 195 195,00
Середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу

од. штатний розпис,тарифікація
478,30 478,30

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

од. штатний розпис,тарифікація
109.75 109.75

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис,тарифікація 18,75 18,75
Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис,тарифікація 215,75 215,75
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис,тарифікація 822,55 822,55

Ефективності 0.00

Літо-дні відвідування днів розрахунково 612 389 612 389




