
УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20 грудня 2019 р.                                     
с.Лука-Мелешківська                                                                                   №119

Про 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.  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»;
-   0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
-  0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;
-   0117325  «Будівництво  споруд,  установ  та  закладів  фізичної  культури  і
спорту»
-  0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
-  0117463  «Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та  дорожньої
інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів»
      2.  Контроль за виконання цього розпорядження покласти на начальника
відділу фінансів-головного бухгалтера Шило В.М.

Сільський голова                                                                        Володимир Сич



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

Розпорядження сільського голови від 20.12.2019  року №119

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 )

(код) (найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Ціль державної політики

1 Реалізація функцій і повноважень територіальної громади, органів і посадових осіб місцевого самоврядування в межах Конституції та Законів України

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

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

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –6655741 гривень , у тому числі загального фонду – 6655741 гривень та спеціального фонду – 0 
гривень .

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";

№
з/п



7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Вирішення питань місцевого значення для виконання наданих законодавством повноважень 0

2 Оплата електроенергії 0

3 Оплата природного газу 0

Усього 0

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

грн. розрахунки 6375741,00 0,00 6375741,00

обсяг видатків на оплату електроенергії грн. 140000,00 0,00 140000,00

обсяг видатків на оплату природного газу грн. 140000,00 0,00 140000,00

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

№
з/п

№
з/п

6 375 741 6 375 741

140 000 140 000

140 000 140 000

6 655 741 6 655 741

№
з/п

№
з/п

Джерело
інформації

обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством 
повноважень 

рішення 19 сесії сільської 
ради 7 скл.від 19.12.2019 
року

рішення 19 сесії 7 скл.від 
21.12.2018 року



кількість штатних одиниць всього од. штатний розпис 33,50 0,00 33,50

кількість фактично працюючих працівників жінок осіб 20,00 0,00 20,00

кількість фактично працюючих працівників чоловіків осіб табель обліку робочого 8,00 0,00 8,00

1 2 3 4 5 6 7

часу

2 продукту

кількість спожитої електроенергії тис.кВт.год розрахунок 40,69 0,00 40,69

кількість спожитого природного газу тис.куб.м розрахунок 15,57 0,00 15,57

кількість прийнятих  листів, звернень, заяв, скарг од. 1295,00 0,00 1295,00

шт. реєстри зміни 236,00 215,00 451,00

шт. мережа 4,00 0,00 4,00

3 ефективності

середня вартість 1 кВт грн. розрахунок 3,44 0,00 3,44

середня вартість 1м.куб. грн. розрахунок 8,99 0,00 8,99

од. розрахунок 47,00 0,00 47,00

4 якості

співвідношення оплоченої електроенергії до використаної відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

співвідношення оплоченого природного газу до використаного відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

рівень виконання наданих законодавством повножажень відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

20.12.2019

М.П.

табель обліку робочого 
часу

журнал реєстрації вхідної 
документації 

кількість довідок про внесення змін до бюджету (доходи, видатки, 
джерела фінансування)

кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, щодо 
яких здійснюється Казначейське обслуговування

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

Розпорядження сільського голови від 20.12.2019 року №119

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.  ( 0116030 )  ( 0620 ) Організація благоустрою населених пунктів
(код) (найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Ціль державної політики

1 Підвищення рівня благоутрою громади

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

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2018819 гривень , у тому числі загального фонду – 2018819 гривень та спеціального фонду – 0 
гривень .

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінокта 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 05.07.2019 року, від 21.08.2019 року,від 20.09.2019 року, від 23.10.2019 року, 29.11.2019 року, від 13.12.2019 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

№
з/п



7. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексних заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою населених пунктів, покращення умов проживання мешканців громади

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення благоустрою території громади

2 Забезпечення оплати вуличного освітлення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання послуг по благоустрою території та закупівля необхідних матеріалів 0

2 Оплата вуличного освітлення 0

Усього 0

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

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

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

№
з/п

№
з/п

1 648 059 1 648 059

370 760 370 760

2 018 819 2 018 819

№
з/п

2 018 819 2 018 819

2 018 819 2 018 819

№
з/п

Джерело
інформації



обсяг видатків на послуги по благоустрою грн. 1637999,00 0,00 1637999,00

1 2 3 4 5 6 7

року, 23.10.2019

обсяг видатків на електроенергію грн. 370760,00 0,00 370760,00

грн. 10060,00 0,00 10060,00

2 продукту

кількість видів послуг шт. розрахунок, акти, договори 5,00 0,00 5,00

кількість спожитої електроенергії тис.кВт.год розрахунок, акти 107,77 0,00 107,77

кількість жителів громади - користувачів послугами по благоустрою осіб статистичні дані 11059,00 0,00 11059,00

загальна площа об'єднаної територіальної громади громади тис.кв.м статистичні дані 92,80 0,00 92,80

3 ефективності

середні витрати на один вид послуг грн. розрахунок 327599,80 0,00 327599,80

середні витрати на 1 кВт грн. розрахунок, акти 3,44 0,00 3,44

4 якості

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

співвідношення оплоченої електроенергії до потреби відс. 100,00 0,00 100,00

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Сільський голова Сич В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

20.12.2019 року

М.П.

кошторис, рішення 19 сесії 
7 скликання від 21.12.2018 
року, рішення 21 сесії 7 
скликання №387 від 
06.03.2019 року, рішення 
23 сесії 7 скликання від 
17.05.2019 року №482, 
рішення сесій 7 скл.від 
05.07.2019, 21.08.2019, 
20.09.2019 

кошторис, розрахунок, 
рішення 19 сесії 7 
скликання від 21.12.2018 
року, 30 сесія 7 скл.від 
29.11.2019 року

обсяг видатків на закупівлю госп.товарів для благоустрою 
с.Яришівка

ріеняя 23 сесії 7 скликання 
від 17.05.2019 року, лист 
старости с.Яришівка

рівень забезпечення громади необхідними послугами по 
благоусрою 

розрахунок, акти, платіжні 
доручення



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

Розпорядження від 20.12.2019 року №119

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) (найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Ціль державної політики

1

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

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –76844 гривень , у тому числі загального фонду – 76844 гривень та спеціального фонду – 0 
гривень .

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, від 13.12.2019 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;

№
з/п

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

Завдання

1 Забезпечення розробки та виготовлення землеворядної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 0

Усього 0

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

№
з/п

№
з/п

Виготовлення проекту землеустрою, тапографо-геодезична зйомка та виготовлення тех.документації щодо 
становлення меж земельних ділянок 76 844 76 844

76 844 76 844

№
з/п

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

76 844 76 844

76 844 76 844

№
з/п

Джерело
інформації



Обсяг видатків грн. 76844,00 0,00 76844,00

2 продукту

кількість об'єктів од. розрахунок 10,00 0,00 10,00

3 ефективності

1 2 3 4 5 6 7

середня вартість одного об'єкту грн. розрахунок 7684,40 0,00 7684,40

4 якості

рівень готовності об'єктів відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

20.12.2019

М.П.

рішення 23 сесії 7 
скликання від 17.05.2019 
року 485,  рішення 24 сесії 
7 скликання від 21.06.2019 
року №492, рішення 31 
сесії 7 скликання від 
13.12.2019 №796



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

Розпорядження сільського голови від 20.12.2019 року №119

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) (найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Ціль державної політики

1 Створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку 

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

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1677528 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1677528 
гривень .

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 від 17.05.2019 року, 21.06.2019 року, 21.08.2019 року, 
05.09.2019 року, 20.09.2019 року, 29.11.2019 року, від 13.12.2019 року;
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"
Наказ МФУ №1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм"

№
з/п



7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

2 0

Усього 0

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

гривень

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

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

обсяг видатків на виготовлення ПКД по реконструкції грн. 0,00 11053,00 11053,00

грн. 0,00 1666475,00 1666475,00

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

№
з/п

№
з/п

11 053 11 053

Виготовлення ПКД, проведення експертизи та будівництво багатофункціональних майданчиків для занять 
ігровими видами спорту 1 666 475 1 666 475

1 677 528 1 677 528

№
з/п

1 677 528 1 677 528

1 677 528 1 677 528

№
з/п

Джерело
інформації

рішення 23 сесії 7 
скликання від 17.05.2019 
року №482, розпорядження 
№81 від 05.09.2019, 
рішення 30 сесії 7 скл.від 
29.11.2019 року

обсяг витрат на виготовлення ПКД , експертизу та будівництво 
багатофункціональних майданчиків

рішення 24 сесії 7  
скликання від 21.06.2019 
року №492, рішення 26 



1 2 3 4 5 6 7

2 продукту

кількість об'єктів на виготовлення ПКД по реконструкції од. 0,00 1,00 1,00

кількість об'єктів будівництва од. 0,00 2,00 2,00

осіб статистичні дані 0,00 8182,00 8182,00

3 ефективності

середні витрати на реконструкцію одного об'єкту грн. розрахунок 0,00 11053,00 11053,00

середні витрати на один об'єкт будівництва грн. розрахунок 0,00 833237,50 833237,50

4 якості

рівень готовності ПКД по реконструкції відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

рівень готовності об'єктів будівництва відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

20.12.2019 року

М.П.

сесії 7 скликання №618 від 
21.08.2019 року, 
розпорядження №81 від 
05.09.2019, рішення 27сесії 
7 скл.від 20.09.2019 року 
№662, рішення 31 сесії 7 
скл.від 13.12.2019 року 
№796

рішення 23 сесії 7 
скликання від 17.05.2019 
року №482, рішення 30 
сесії 7скл.від 29.11.2019 
року

рішення 24 сесії 7 
скликання від 21.06.2019 
року №492, рішення 26 
сесії 7 скликання №618 від 
21.08.2019 року,рішення 27 
сесії 7 скликання від 
20.09.2019 року №662, 
експертні звіти

кількіть усіх громадян-користувачів багатофункціональними 
майданчиками в с.Лука-Мелешківська та с.Тютьки



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

Розпорядження від 20.12.2019 року №119

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.  ( 0117363 )  ( 0490 ) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(код) (найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення здійснення соціально-економічного розвитку та інфраструктури території 

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

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –250000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 250000 
гривень .

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення 19 сесії сільської ради 7 скликання від 21.12.2018 року "Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської об'днаної територіальної громади на 2019 рік " зі змінами від 06.03.2019 року, від 
13.12.2019 року;
Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства
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;

№
з/п



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Будівництво дитячих майданчиків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Будівництво дитячих майданчиків в с.Лука-Мелешківська 0

Усього 0

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства 0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Обсяг видатків на будівництво дитячих майданчиків грн. 0,00 250000,00 250000,00

№
з/п

№
з/п

250 000 250 000

250 000 250 000

№
з/п

250 000 250 000

250 000 250 000

№
з/п

Джерело
інформації

Рішення 21 сесії 7 
скликання №387 від 
06.03.2019 року, рішення 
31 сесії 7 скл.від 
13.12.2019 року №796



2 продукту

Кількість об'єктів будівництва од. 0,00 2,00 2,00

3 ефективності

Середні витрати на будівництво одного одного об'єкта грн. Розрахунок 0,00 125000,00 125000,00

4 якості

Рівень готовності об'єктів будівництва відс. Акти виконаних робіт 0,00 100,00 100,00

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

20.12.2019 року

М.П.

Рішення 21 сесії 7 
скликання №387 від 
06.03.2019 року та 
ПКДрішення 31 сесії 7 
скл.від 13.12.2019 року 
№796



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

Розпорядження від 20.12.2019 року №119

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.  ( 0117463 )  ( 0456 )

(код) (найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення покращення дорожньої інфраструктури

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

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих 
бюджетів

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –314005 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 314005 
гривень .

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 від 13.12.2019 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

№
з/п



7. Мета бюджетної програми

Покращення інфраструктури та технічного стану доріг територіальної громади за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення реконструкції вуличного освітлення в населених пунктах Лука-Мелешківська ОТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Реконструкція вуличного освітлення в с. Лука-Мелешківська по вул.Тиврівське шосе 0

Усього 0

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

гривень

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

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

обсяг видатків грн. 0,00 314005,00 314005,00

2 продукту

кількість об'єктів од. розрахунок, ПКД, договори 0,00 1,00 1,00

№
з/п

№
з/п

314 005 314 005

314 005 314 005

№
з/п

314 005 314 005

314 005 314 005

№
з/п

Джерело
інформації

кошторис, розрахунок, 
рішення сесій



3 ефективності

середні витрати на реконструкцію одного об'єкту грн. розрахунок, акти 0,00 314005,00 314005,00

4 якості

рівень виконання завдання до обсягу фінансування відс. розрахунок, акти 0,00 100,00 100,00

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

20.12.2019

М.П.


