
УКРАША
СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 22 квітня 2019 року № 92-ОД

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2019 рік

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України, рішення ХЕVII сесії VII 
скликання селищної ради Щро селищний бюджет на 2019 рік» від 21 грудня 2018 
року №2266, рішення ЕІ сесії VII скликання від 18 квітня 2019 року №2518 та 
Правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 із змінами і 
доповненнями, керуючись ст.ст.28,59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування»

Н А К А З У Ю :

ЕЗатвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік Старосалтівської 
селищної ради за кодами програмної класифікації видатків селищного бюджету: 
за КПКВК 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»; 
за КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти»
за КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
за КПКВК 0111162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
за КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства»;
за КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету».



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження №92-ОД від 22.04.2019 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

________________№_____________________

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Старосалтівська селишна рада

2.

(код)

0110000 Старосалтівська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

3

(код)

0110150 0111

(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі ії* створення), міської, селищно'!, сільської рад

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 222 760,00 гривень.

11039 595,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 816 835,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Закон України ""Про місцеве самоврядування в України""
Закон України ""Про службу в органах місцевого самоврядування""
Постанова КМУ №268(зі змінами) від 09.03.2016 р.""Про упорядкування структури та умов оплати працівників аппарату органів виконавчої влади, органів прокатури, судів та інших 
органів""
Рішення сесіїселишноїради ""Про селишний бюджет на 2019 рік"" від 21.12.2018р.№2266
Постанова КМУ від 10 травня 2018 р. № 363 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”
Рішення сесГЇ ХЬУПІ скликання VII №2337 від 31 січня 2019р 
Рішення ХЫХ сесії VII скликання від 27 лютого 2019 року №2374 
Рішення Ь сесії* VII скликання від 25 березня 2019 року №2468
Рішення Ы сесії VII скликання від 18 квітня 2019 року №2518_______________________________________________________________ ___________________________________________________

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

Ks з/п Ціль державної політики



7. ?Йета бюджетної програми
ОрганЬаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради та їх виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 З^езпечення виконання наданих законодавством повноважень
2 Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень V відповідній сфері
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ З/п Напрями використання бюджетних коштів* Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 10 816 835,00 222 760,00 11 039 595,00

У сього 10 816 835,00 222 760,00 11 039 595,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11 ■ Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0 ,0 0

КІЛЬКІСТЬ штатних одиниць од. штатний розпис 56,50 0,00 56,50
обсяг видатків на придбання обладнання та предметів 

довгостоокового кооистування
грн. рішення сесії 0,00 222 760,00 222 760,00

Продукту 0 ,0 0
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 419,00 0,00 419,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. внугоішиий облік 760,00 0,00 760,00

кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового 
користування

од. звітність 0,00 13,00 13,00
Ефективності 0 ,0 0

- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

од. розрахунок 7,00 0,00 7,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 

працівника
од. розрахунок 13,00 0,00 13,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунок 185,70 • 0,00 185,70



середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів грн. розрахунок 0,00 17 135,00 17 135,00
довгострокового користування

Старосалтівський селищний голова 

ПОГОДЖЕНО:
Старосалтівська селищна рада_____________
(Назва місцевого фінансового органу)

Коновалов Е.П.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Коновалов Е.П.

(підпис) (ініціали/ініиіал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження №92-ОД від 22.04.2019 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

________________№_____________________

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Старосалтівська селищна рада

2.

(код)

0110000 Старосалтівська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

3

(код)

0111010 0910

(найменування відповідального виконавця) 

Надання дошкільної освіти

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

6 589 920,004. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 196 530,00 гривень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду- 606 610,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
"Закон України ""Про місцеве самоврядування""
Закон України ""Про дошкільну освіту""
Постанова КМУ ""Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"" від 22.11.2004 р. №1591
Постанова КМУ ""Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"" від 26.08.2002 р.№1243
Рішення сесії селищної ради ""Про селищний бюджет на 2019 рік"" від 21.12.2018 №2266
Рішення сесн ХЬУПІ скликання VII №2337 від 31 січня 2019р
Рішення ХЕІХ сесії VII скликання від 27 лютого 2019 року №2374
Рішення И  сесії VII скликання від 18 квітня 2019 року №2518______________________________________________________________________________

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

гривень та

№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми



- № з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 На виховання дітей дошкільного віку 6 599 041,00 606 610.00 7 205 651,00

Усього 6 599 041,00 606 610,00 7 205 651,00

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

№з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11 ■ Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
вим іру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 60,26 0,00 60,26
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 2,75 0,00 2,75
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 30,90 0,00 30,90

КІЛЬКІСТЬ дошкільних навчальних закладів од. рішення 4,00 0,00 4,00
кількість груп од. рішення 10,00 0,00 10,00

обсяг видатків на придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування

грн. рішення сесії 0,00 6 500,00 6 500,00
П р о д у к т у 0,00

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб журнал обліку 163,00 0,00 163,00
кількість дітей від 0 до 6 років осіб журнал обліку 140,00 0,00 140,00

кількість придбаного обладнання та предметів-довгострокового 
користування

од. звітність .............  0,00 1.00 1,00 ■

Ефективності 0,00
діто-дні відвідування днів розрахунок 19 216,00 0,00 19 216,00

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. розрахунок 44 006,00 0,00 44 006,00
середні видатки на придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування
грн. розрахунок 0,00 6 500,00 6 500,00

Якості • 0,00



КІЛЬКІСТЬ ДНІВ відвідування [розрахунок 235,00 0,00 235,00

Cтapocaлtiвcький селищний голова

ПОГОДЖЕНО:
Старосалтівська селищна вада
(Назва місцевого фінансовою органу)

Коновалов Е.П.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Коновалов Е.П.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження №92-ОД від 22.04.2019 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

________________№_____________________

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Старосалтівська селищна рада

2.

(код)

0110000 Старосалтівська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

3

(код)

0111020 0921

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою- 
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 418 327,00 гривень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду- 1378 478,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Закон України "Про місцеве самоврядування"
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту"
Постанова КМУ " Про органЬацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах" від 19.06.2002р. №856
Рішення сесії селищної ради "Про селищний бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018р. №2266
Рішення сесії ХЬУШ скликання VII №2337 від 31 січня 2019р
Рішення ХЫХ сесії УП скликання від 27 лютого 2019 року №2374
Рішення Ь сесії УП скликання від 25 березня 2019 року №2468
Рішення Ы сесії' УП скликання від 18 квітня 2019 року №2518_____________________________________________________________________

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

27 039 849,00 гривень та

№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах



8. Завдання бюджетної програми

№  з/ц Завдаршя

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 абезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх 
закладах '

27 039 849,00 1 378 478,00 28 418 327,00

У сього 27 039 849,00 1 378 478,00 28 418 327,00

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 0,00

11 ■ Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

кількість закладів Сза ступенями шкіл) од. рішення 5,00 0,00 5,00
кількість класів їза ступенями шкіл) од. рішення 50,00 0,00 50,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 123,72 0,00 123,72

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 11,00 0,00 11,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 73,75 0,00 73,75

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 208,47 0,00 208,47
обсяг видатків на придбання обладнання та предметів 

ДОВГОСТРОКОВОГО користування
грн. рішення сесії 0,00 1 378 478,00 1 378 478,00

П родукту 0,00
кількість осіб 3 числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога 

ПРИ працевлаштуванні
од. звітність 2,00 0,00 2,00

кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового 
користування

од. звітність 0,00 3,00 3,00

Ефективності 0,00
діто-дні відвідування днів звітність 113 550,00 0,00 113 550,00

середні видатки на придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування

грн. розрахунок 0,00 58 256,00 58 256,00

Якості 0,00



І КІЛЬКІСТЬ ДНІВ відвідування днів Ірозрахунок 175.00 0 .00 175.00

Єтаросалтівський селищний голова 

ПОГОДЖЕНО:

■  . ' ' ' ^ ...... ...
(підпис) <

Коновалов Е.П.
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження №92-ОД від 22.04.2019 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

№______________________

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Старосалтівська селищна рада

2.

(код)

0110000 Старосалтівська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

3

(код)

0111162 0990

(найменування відповідального виконавця) 

Інші програми та заходи у сфері освіти

* (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

8 820,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 820,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
"Закон України ""Про місцеве самоврядування""
Закон України ""Про освіту""
Закон України ""Про загальну середню освіту""
Рішення ХЬУ сесії VII скликання "Про затвердження програми "Обдаровані діти" від 30.11.2018 року №2203 
Рішення сесії селищної ради "Про селищний бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018р. №2266
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"від 
25.08.2005р. №823
Рішення ЬІ сесії VII скликання від 18 квітня 2019 року №2518
Рішення Ц  сесії VII скликання "Внесення змін до програми "Обдаровані діти" від 18.04.2019 року__________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання заохочень переможців (призерів) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук україни, переможців (призерів) областних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів в сфері культури і мистецтв_________________________________________________



8. Завдання бюджетної програми

№ з/ц Завдання

забезпечити виплату стипендії обдарованим дітям

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

Хїз/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 дноразової допомоги дітям-сиротам 3 620,00 0,00 3 620,00
2 забезпечити виплату стипендії обдарованим дітям 5 200,00 0,00 5 200,00

Усього 8 820,00 0,00 8 820,00

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 0,00

11 ■ Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

КІЛЬКІСТЬ учнів, яким виплачується стипендія осіб звітність 2,00 0,00 2,00
кількість виплат одноразової допомоги дітям-сиротам осіб звітність 2,00 0,00 2,00

Продукту 0,00
нарахована стипендія на одного учня грн. програма 200,00 0,00 200,00
одноразова допомога дітям-сиротаи грн. постанова 1 810,00 0,00 1 810,00

Ефективності 0,00
відсоток виплаченої одноразової допомоги відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Якості 0,00
відсоток охоплення обдарованих дітей ‘ відс. розрахунок 100,00 0,00 ■ 100,00

Старое лова
(підпис)

МП.

(підпис)

Коновалов Е.П.

Коновалов Е.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження №92-ОД від 22.04.2019 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ __________

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Старосалтівська селищна рада

2.

(код)

0110000 Старосалтівська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

3

(код)

0116013 0620

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства ■

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 2 500,00 гривень.

652 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 650 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Закон "Про місцеве самоврядування"
Закон України "Про житлово-комунальні послуги"
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2019 рік 
затверджена рішенням ХЬУП сесії VII скликання від 21.12.2018 року №2268 
Рішення сесії' селищної ради ""Про селищний бюджет на 2019 рік"" від 21.12.2018р. №2266
Рішення ЬІ сесії' VII скликання від 18 квітня 2019 року Ха2518__________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

63

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарс-їва



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

-1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства 650 000,00 2 500,00 652 500,00

Усього 650 000,00 2 500,00 652 500,00

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 0,00

11 ■ Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

сума збитків станом на початку року тис.грн. звітність 1 445,80 0,00 1 445,80
кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 

які потребують підтримки
од. рішення сесії 1,00 0,00 1,00

П р о д у к т у 0,00
обсяг водопостачння та водовідведення для населення тис.куб.м звітність 4,75 0,00 4,75

Е4)ективності 0,00
фактична вартість 1 куб м води для населення грн. рішення сесії 15,00 0,00 15,00

середня сума підтримки комунальному підприємству тис.грн. розрахунок 650,00 2,50 652,50
Якості 0,00

питома вага підприємства водопровідно-каналізаційного 
господарства, яким планується надання підтримки до кількості 

підприємств, які її потребують
відс. розрахунк 100,00 0,00 100,00



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження №92-ОД від 22.04.2019 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ ______ ___________

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Старосалтівська селищна рада

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Старосалтівська селищна 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 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

1 140 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 140 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Закон "Про місцеве самоврядування"
Програма утримання та ремонту автомобільних доріг комунальної власності у населених пунктах Старосалтівської селищної ради на 2019-2021рр.Рішення ХЕУ сесії VII скликання від 
30.11.2018 року №2205 затверджена
Рішенням ХЕУ сесГі VII скликання від 30.11.2018 року №2205
Рішення сесії селищної радо ""Про селищний бюджет на 2019 рік"" від 21.12.2018р. №2266 \  .
Рішення Ы сесії VII скликання від 18 квітня 2019 року №2518_________________ _________________ ______________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування і виконання заходів з безпеки дорожнього руху

8. Завдання бюджетної програми

Ха з/п Завдання

забезпечення проведення поточного ремонту доріг



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

— ,1--------------------------------------------------------------------------------------------------- — ---------------

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування і виконання 
заходів 3 безпеки дооожнього руху

1 140 000,00 0,00 1 140 000,00

Усього 1140 000,00 0,00 1 140 000,00

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 0,00

11 ■ Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 ' 7
Затрат 0,00

обсяг витрат на поточний ремонт доріг тис.грн. програма 940,00 0,00 940,00
обсяг витрат на чистку снігу тис.грн. програма 200,00 0,00 200,00

Продукту 0,00
площа вулично-дорожнього мережі, на якій планується провести 

поточний ремонт
тис.кв.м звітність <3,50 0,00 3,50

Ефективності 0,00
середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожної мережі грн. звітність 374,50 0,00 374,50

Якості 0,00
ВІДСОТОК відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі 

вулично-дорожної мережі в загальній площі, на якій планується 
поточний ремонт

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00


