
УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03  липня  2019 р.                                     
с.Лука-Мелешківська                                                                                   №48

Про затвердження паспорта бюджетної програми та внесення змін і
затвердження у новій редакції паспортів бюджетних програм на 2019 рік 

           Відповідно  статті  20  Бюджетного  кодексу  України,  наказів
Міністерства  фінансів  України:  від  26.08.2014  року  №836  « Про  деякі
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих  бюджетів »  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  від
10.09.2014 року №1104/25881 (зі змінами), від 29 грудня 2002 року №1098 «
Про  паспорти  бюджетних  программ »,  зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції України від 23.01.2003 року №47/7368 (зі змінами),  рішення 19 сесії
сільської  ради  7  скликання  від  21.12.2018  року  « Про  місцевий  бюджет
Лука-Мелешківської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2019  рік »  зі
змінами  та з метою моніторингу, оцінки і контролю ефективності виконання
бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:   
    
       1.   Затвердити паспорт бюджетної  програми на 2019 рік за КПКВКМБ, а
саме:
-   0117362  «Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках  формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад»;
        2.  Внести зміни та затвердити в новій редакції паспорти бюджетних
програм на 2019 рік за КПКВКМБ, а саме:
-  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»;
-   0110180  « Інша діяльність у сфері державного управління »;
- 0113242  «Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального
забезпечення»;
-  0117130 «Здійснення  заходів із землеустрою»;
- 0117461 «Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та  дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету »; 
-0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»;



Лука-Мелешківська сільська рада                                          До розпорядження № 48
                                                                                               від 03 липня 2019 р.

-0117325  «Будівництво  споруд,  установ  та  закладів  фізичної  культури  і
спорту».
      3.   Контроль за виконання цього розпорядження покласти на начальника
відділу фінансів-головного бухгалтера Шило В.М.

 

В.о. сільського голови                                                         Богдан Августович



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

Розпорядження від 03.07.2019  року №48

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0110150 )  ( 0111 ) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7812459 гривень , у тому числі загального фонду – 7812459 гривень та спеціального фонду – 0
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ №1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами;
Рішення 19 сесії 7 скликання від 21.12.2018 року "Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" зі змінами;
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків";

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення діяльності сільської ради в межах Конституції та Законів України

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад та їх виконавчих комітетів з дотриманням гендерної рівності



8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Вирішення питань місцевого значення для виконання наданих законодавством повноважень 7 812 459 0 7 812 459
Усього 7 812 459 0 7 812 459

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

обсяг видатків на забезпечення виконання наданих 
законодавством повноважень 

грн.
Розрахунки, рішення 19 сесії 7 
скл.від 21.12.2018,рішення 24 
сесії 7 скл.від21.06.2019р.

7812459,00 0,00 7812459,00

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 30,50 0,00 30,50
2 продукту

кількість прийнятих  листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації вхідної 
документації 

1295,00 0,00 1295,00

3 ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника (в тому числі жінок)

од. розрахунок 42,00 0,00 42,00

4 якості
Рівень виконання наданих законодавством повножажень % розрахунок 100,00 0,00 100,00

Сільський голова
Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Шило В.М.



(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

03.07.2019

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 / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

Розпорядження від 03.07.2019р.№48

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0110180 )  ( 0133 ) Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –4466186 гривень , у тому числі загального фонду –  400304 гривень та спеціального фонду –
4065882 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України  "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків";
Рішення 19 сесії 7 скликання від 21.12.2018 року "Про  місцевий бюджет Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" зі змінами від 06.03.2019 року, від 
12.04.2019 року, від 17.05.2019 року, від 21.06.2019 року
Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ від 29.12.2002 року "1098 "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами; 
Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в Лука-Мелешківській ОТГ на 2019 рік

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку громади в межах Конституції та Законів України

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення розвитку об'єктів місцевого самоврядування з дотриманням гендерної рівності

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної та технічної документації, придбання товарів, поточний та капітальний ремонт, будівництво

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Виготовлення технічної документації, придбання товарів та поточні ремонти  з урахуванням гендерного 
аспекту

400 304 0 400 304

2 Виготовлення ПКД, капітальний ремонт та будівництво з урахуванням гендерного аспекту 0 4 065 882 4 065 882
Усього 400 304 4 065 882 4 466 186

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в Лука-Мелешківській ОТГ на 2019 рік 400 304 4 065 882 4 466 186
Усього 400 304 4 065 882 4 466 186

11. Результативні показники бюджетної програми 

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

обсяг видатків на виготовлення технічної документації по 
реконструкції вуличного освітлення в с.Іванівка

грн.
кошторис, рішення 19 сесії
7 скликання від 21.12.2018
року 

20000,00 0,00 20000,00

обсяг витрат на виготовлення ПКД, кап.ремонт та будівництво грн.

кошторис, рішення 19 сесії 7 
скликання від 21.12.2018 
року, рішення 22 сесії 7 
скл.від 12.04.2019, рішення 
24 сесії 7 скл.від 21.06.2019

0,00 4065882,00 4065882,00

обсяг видатків на виготовлення тех.паспортів на об'єкти, що 
знаходяться на балансі с/р

грн. рішення 21 сесії 7 
скликання №387 від 

150000,00 0,00 150000,00

1 2 3 4 5 6 7

06.03.2019 року



обсяг видатків на поточний ремонт артезіанської свердловини 
№1 в с.Лука-Мелешківська

грн.
рішення 21 сесії 7 
скликання №387 від 
06.03.2019 року

36000,00 0,00 36000,00

обсяг видатків на придбання господарських та буд.матеріалів грн.
рішення 23 сесії 7 
скликання №482 від 
17.05.2019 року

63000,00 0,00 63000,00

обсяг видатків на послуги по облаштуванню вимощування 
території навколо будівлі,яка знаходиться на балансі сільської 
ради

грн.
рішення 23 сесії 7 
скликання №482 від 
17.05.2019 року

12000,00 0,00 12000,00

обсяг витрат на поточні ремонти будівлі та артезіанських 
свердловин, що знаходяться на балансі сільської ради

грн.
рішення 24 сесії 7 
скликання від 21.06.2019 
року №492

119304,00 0,00 119304,00

2 продукту

кількість об'єктів по воготовленню тех.документації од.

розрахунок, рішення 19 
сесії 7 скл.від 21.12.2018, 
рішення 21 сесії 7 скл.від 
06.03.2019

13,00 0,00 13,00

кількість об'єктів на виготовлення ПКД, кап.ремонт та 
будівництво

од. розрахунок, договори, 
ПКД, рішення сесій

0,00 6,00 6,00

кількість об'єктів по поточних ремонтах од.

розрахунок, рішення 21 
сесії 7 скл.від 06.03.2019 
та рішення 23 сесії 7 
скликання від 17.05.2019 
р.,рішення 24 сес.7 скл.від 
21.06.2019 року

6,00 0,00 6,00

3 ефективності
середні витрати на виготовлення тех.документації на один об'єкт грн. розрахунок 13076,92 0,00 13076,92
середні витрати на виготовлення ПКД , кап.ремонту та 
будівництва одного об'єкту

грн. розрахунок, акти вик.роб. 0,00 677647,00 677647,00

середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту грн. розрахунок 27884,00 0,00 27884,00
4 якості

рівень готовності технічної документації % розрахунок 100,00 0,00 100,00

рівень готовності ПКД, об'єктів кап.ремонту та будівницва % розрахунок, акти 
виконаних робіт

0,00 100,00 100,00

рівень готовності об'єктів по поточних ремонтах % розрахунок 100,00 0,00 100,00

Сільський голова
Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Начальник фінансового відділу
Шило В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

03.07.2019 року

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 / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

Розпорядження від 03.07.2019 року №48

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0113242 )  ( 1090 ) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –325000 гривень , у тому числі загального фонду –  325000 гривень та спеціального фонду –  0
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення 19 сесії 7 скликання від 21.12.2018 року "Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської ОТГ на 2019 рік" зі змінами;
Програма захисту соціального захисту населення Лука-Мелешківської ОТГ на 2019 рік;
Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ №1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами;
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Підвищення рівня життя та забезпечення підтримки  соціально-незахищених верств населення

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення соціального захисту та підтримка соціально-незахищених верств населення з урахуванням гендреного аспекту

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, виготовлення і встановлення надгробної споруди учаснику АТО

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання матеріальної допомоги населенню та забезпечення виготовлення і встановлення надгробної 
споруди загиблому учаснику АТО

325 000 0 325 000

Усього 325 000 0 325 000

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма соціального захисту населення Лука-Мелешківської ОТГ на 2019 рік 325 000 0 325 000
Усього 325 000 0 325 000

11. Результативні показники бюджетної програми 

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

обсяг видатків на допомогу учасникам АТО грн.
кошторис, розрахунок, 
рішення виконавчого 
комітету

40000,00 0,00 40000,00

обсяг видатків на допомогу іншим верствам населення грн.
кошторис, розрахунок, 
рішення виконавчого 
комітету, заяви громадян

195000,00 0,00 195000,00

обсяг видатків на виготовлення та встановлення надгробної 
споруди (дошки) загиблому учаснику АТО

грн.
кошторис,розрахунок, 
протокол бюджетної 
комісії

90000,00 0,00 90000,00

2 продукту
кількість одержувачів допомоги учасників АТО осіб розрахунок, рішення 10,00 0,00 10,00

1 2 3 4 5 6 7

виконкому



кількість одержувачів допомоги інших верств населення осіб

розрахунок, рішення 
виконкому, заяви 
громадян( в тому числі 
важкохворих -3 шт, ріш.22
сесії 7 скл.від 12.04.19р)

212,00 0,00 212,00

3 ефективності
середній розмір витрат на учасника АТО грн. розрахунок 4000,00 0,00 4000,00
середній розмір витрат на одну особу, крім учасників АТО грн. розрахунок 919,81 0,00 919,81

4 якості
рівень забезпечення допомогою людей до потреби % розрахунок 100,00 0,00 100,00
рівень виконання завдання по виготовленню та встановленню 
надгробної споруди (дошки) загиблому учаснику АТО

% розрахунок 100,00 0,00 100,00

Сільський голова
Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Шило В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

03.07.2019 

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 / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

Розпорядження від 03.07.2019 року №48

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0117130 )  ( 0421 ) Здійснення  заходів із землеустрою
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –54795 гривень , у тому числі загального фонду –  54795 гривень та спеціального фонду –  0
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"
Рішення 19 сесії 7 скликання від 21.12.2018 року "Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської ОТ на 2019 рік" зі змінами від 17.05.2019 року, від 21.06.2019 року;
Програма розвитку земельних відносин у Лука-Мелешківській ОТГ Вінницького району, Вінницької області на 2018-2020 роки;
Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу склпдання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 17.05.2019 року;
Наказ МФУ від 29.12.2002 року №1098 "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами;

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення діяльності у сфері землеустрою, що спрямована на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого розвитку землекористування.

7. Мета бюджетної програми



Організація і здійснення землеустрою., забезпечення сталого розвитку земельних відносин

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення розробки та виготовлення землеворядної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Виготовлення проекту землеустрою та тапографо-геодезична зйомка 54 795 0 54 795
Усього 54 795 0 54 795

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку земельних відносин у Лука-Мелешківській ОТГ Вінницького району, Вінницької області на 
2019 рік 

54795 0 54795

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Обсяг видатків грн.

рішення 23 сесії 7 
скликання від 17.05.2019 
року 485,  рішення 24 сесії
7 скликання від 21.06.2019
року №492

54795,00 0,00 54795,00

2 продукту

кількість об'єктів од. розрахунок 6,00 0,00 6,00

3 ефективності
середня вартість одного об'єкту грн. розрахунок 9132,50 0,00 9132,50

4 якості

1 2 3 4 5 6 7

рівень готовності об'єктів % розрахунок 100,00 0,00 100,00



Сільський голова
Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Шило В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

03.07.2019

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 / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

Розпорядження від 03.07.2019 №48

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0117310 )  ( 0443 ) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –90840 гривень , у тому числі загального фонду –  0 гривень та спеціального фонду –  90840
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України"Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";
Рішення 19 сесії 7 скликання від 21.12.2019 року "Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" зі змінами від 06.03.2019 року, від 21.06.2019
року
Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік"
Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Розбудова об'єктів житлово-комунального господарства України

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства з урахуванням гендерного аспекту



8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення виготовлення ПКД та виконання робіт з будівництва об''єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Виготовлення ПКД по новому будівництву артезіанської свердловини в с.Лука-Мелешківська 0 30 000 30 000
2 Будівництво зупинки громадського транспорту по вул.Тиврівське шосе в с.Лука-Мелешківська 0 60 840 60 840

Усього 0 90 840 90 840

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік 0 90 840 90 840
Усього 0 90 840 90 840

11. Результативні показники бюджетної програми 

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

обсяг витрат на виготовлення ПКД грн.
рішення 21 сесії 7 
скликання від 06.03.2019 
року №387

0,00 30000,00 30000,00

обсяг видатків грн.
рішення 24 сесії 7 
скликання від 21.06.2019 
року №492

0,00 60840,00 60840,00

2 продукту

кількість об'єктів  на виготовлення ПКД од.
рішення 21 сесії 7 
скликання від 06.03.2019 
року №387

0,00 1,00 1,00

кількість об'єктів будівництва од. рішеня 24 сесії 7 0,00 1,00 1,00

1 2 3 4 5 6 7

скликання від 21.06.2019 
року №492

3 ефективності
середні витрати на виготовлення ПКД по будівництву одного 
об'єкту

грн. розрахунок 0,00 30000,00 30000,00



середні витрати на будівництво одного об'єкту грн. розрахунок 0,00 60840,00 60840,00
4 якості

рівень готовності ПКД % розрахунок 0,00 100,00 100,00
рівень готовності об'єкту будівництва % розрахунок 0,00 100,00 100,00

Сільський голова
Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Шило В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

03.07.2019

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 / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

Розпорядження  від 03.07.2019 року №48

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0117325 )  ( 0443 ) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –74993 гривень , у тому числі загального фонду –  0 гривень та спеціального фонду –  74993
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків";
Рішення 19 сесії 7 скликання від 21.12.2019 року "Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської об'єднаної громади на 2019 рік" зі змінами;
Програма благоустрою населенних пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік;
Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 17.05.2019 року;
Наказ МФУ №1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм"

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики , спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для масового залучення населення Лука-Мелешківської ОТГ до регулярних занять фізичною культурою на свіжому повітрі та урізноманітнення їхнього дозвілля з 
урахуванням гендерного аспекту



8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Реконструкція та будівництво спортивних об'єктів з урахуванням гендерного аспекту

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Виготовлення ПКД для реконструкції сільського стадіону та спортивного майданчика в с.Яришівка 0 19 993 19 993
2 Виготовлення ПКД по новому будівництву футбольного поля з штучним покриттям с.Лука-Мелешківська 0 55 000 55 000

Усього 0 74 993 74 993

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік 0 74 993 74 993
Усього 0 74 993 74 993

11. Результативні показники бюджетної програми 

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

обсяг видатків на виготовлення ПКД по реконструкції грн.
рішення 23 сесії 7 
скликання від 17.05.2019 
року №482

0,00 19993,00 19993,00

обсяг витрат на виготовлення ПКД по новому будівництву 
футбольного поля

грн.
рішення 24 сесії 7  
скликання від 21.06.2019 
року №492

0,00 55000,00 55000,00

2 продукту

кількість об'єктів на виотовлення ПКД по реконструкції од.
рішення 23 сесії 7 
скликання від 17.05.2019 
року №482

0,00 1,00 1,00

кількість об'єктів по виготовленню ПКД по новому будівництву од. рішення 24 сесії 7 0,00 1,00 1,00

1 2 3 4 5 6 7

футбольного поля скликання від 21.06.2019 
року №492

3 ефективності
середні витрати на реконструкцію одного об'єкту грн. розрахунок 0,00 19993,00 19993,00
середні витрати на один об'єкт по будівництву грн. розрахунок 0,00 55000,00 55000,00



4 якості
рівень готовності ПКД по реконструкції % розрахунок 0,00 100,00 100,00
рівень готовності  ПКД по будівництву % розрахунок 0,00 100,00 100,00

Сільський голова
Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Шило В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

03.07.2019 року

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 / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

Розпорядження №48 від 03.07.2019 року

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0117362 )  ( 0490 ) Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2357628 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 2357628
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 
Рішення 19 сесії 7скликання  Лука-Мелешківської сільської ради від 21.12.2018 року "Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" зі 
змінами від 21.06.2019 року;
Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік";
Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ №1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення формування та розвитку інфраструктури територій громади з урахуванням гендерних аспектів

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури у відповідності до потреб та інтересів жінок і чоловіків, дівчат і хлопців у всій їхній різноманітності

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення покращення об'єктів дорожньої інфраструктури, відповідно до реальних потреб різних статей та різних соціальних груп населення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Проведення капітальних ремонтів дорожнього покриття з дотриманням гендерного балансу в Лука-
Мелешківській ОТГ

0 2 357 628 2 357 628

Усього 0 2 357 628 2 357 628

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік 0 2 357 628 2 357 628
Усього 0 2 357 628 2 357 628

11. Результативні показники бюджетної програми 

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Обсяг видатків на капітальні ремонти дорожнього покриття грн.
рішення 24 сесії 7 
скликання №492 від 
21.06.2019 року, кошторис

0,00 2357628,00 2357628,00

2 продукту

Кількість об'єктів од.
ПКД,  рішення 24 сесії 7 
скликання №492 від 
21.06.2019 року

0,00 4,00 4,00

3 ефективності
Cередні витрати на один об'єктередні витрати на один об'єкт грн. розрахунок 0,00 589407,00 589407,00

4 якості

1 2 3 4 5 6 7

Рівень готовності об'єктів % розрахунок, акти 
виконаних робіт

0,00 100,00 100,00



Рівень забезпечення потреб та задоволення інтересів жінок і 
чоловіків та їх груп на об'єктах, що були відремонтовані

% розрахунок 0,00 100,00 100,00

Сільський голова
Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Шило В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

03.07.2019 року

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 / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

Розпорядження від 03.07.2019 року №48

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0117461 )  ( 0456 ) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1663065 гривень , у тому числі загального фонду –  520800 гривень та спеціального фонду –
1142265 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України 2ПРо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків";
Рішення 19 сесії 7 скликання від 21.12.2018 року "Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" зі змінами від 06.03.2019 року, від 17.05.2019
року, від 21.06.2019 року;
Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік;
Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами;
Наказ МФУ №1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм"зі змінами

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми



Покращення інфраструкткри та технічного стану доріг територіальної громади з урахуванням гендерного аспекту

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожньої інфраструктури з урахуванням гендерного аспекту

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Придбання щебеню, відсіву та забезпечення автотранспортними послугами 520 800 0 520 800
2 Утримання в належному стані об'єктів дорожньої інфраструктури 0 1 142 265 1 142 265

Усього 520 800 1 142 265 1 663 065

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програмаблагоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік 520 800 1 142 265 1 663 065
Усього 520 800 1 142 265 1 663 065

11. Результативні показники бюджетної програми 

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

обсяг видатків на придбання щебеню та відсіву грн.

кошторис, розрахунок, 
рішення 19 сесії 7 
скликання від 21.12.2018 
року

200000,00 0,00 200000,00

обсяг видатків на виготовлення ПКД , капітальні ремонти та 
реконструкцію

грн.

розрахунок, кошторис, 
рішення 19 сесії 7 
скликання від 21.12.2018 
року, рішення 23 сесії 7 
скл.від 17.05.2019 року 
№482, від 21.06.2019 року 
№492

0,00 1142265,00 1142265,00

1 2 3 4 5 6 7



обсяг видатків на послуги грейдера та автопослуги грн.

кошторис, розрахунок, 
рішення 19 сесії 7 
скликання від 21.12.2018 
року, рішення 23 сесії 7 
скликання від 17.05.2019 
року

320800,00 0,00 320800,00

2 продукту

кількість об'єктів по капітальному ремонту та реконструкції од.
розрахунок, ПКД, 
договори, рішення сесій 
сільської ради

0,00 6,00 6,00

кількість придбаного щебеню тонн розрахунок, накладна 743,49 0,00 743,49
3 ефективності

середні витрати на один об'єкт грн. розрахунок, акти 0,00 190377,50 190377,50
середні витрати на придбання 1 тонни щебеню та відсіву грн. розрахунок, накладна 269,00 0,00 269,00

4 якості
рівень готовності об'єктів % розрахунок, акти 0,00 100,00 100,00
рівень виконання завдання до обсягу фінансування % розрахунок, акти 100,00 0,00 100,00

Сільський голова
Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Шило В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

03.07.2019

М.П.


