
УКРАЇНА  
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩ НА РАДА  

Долинського району Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ

від « А в  у> c J A S Q j V 2019 року №  смт.Вигода

Про внесення змін  
до паспортів бю джетних  
програм на 2019 рік

Керуючись ст.20 Бюджетного кодексу України, пп. 20 ч.4 ст 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджених наказом Міністерства 
фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 29 грудня 2018року № 1209) взявши до уваги рішення Вигодської 
селищної ради від 21.11.2019 року № 366-12/2019 «Про внесення змін до селищного бюджету 
на 2019 рік»

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм та затвердити у новій редакції паспорти 
бюджетних програм виконавчого комітету Вигодської селищної ради на 2019 рік за кодами 
програмної класифікації видатків та кредитування, 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».
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».
0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території».
0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї».

2.Контроль за виконанням 
ради.

Селищний голова

зпорядження nofyfiac'i

І/

на фінансовий відділ селищної

Я. Я. Наум



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2 0 14 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради -о .

2019 року .№
(найм енування головн ого  розпорядника кош тів держ авного  бю дж ету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рігс

1. 0100000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
0110150 01 1 1 ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 10349050,00 гривень, у тому числі загального фонду 9162050,00 гривень та спеціального фонду 
1187000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 ЛІД54/96). Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 
№2456-У1), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року- №  836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів. Наказ М ФУ від 27.09.2012 р № 1035 "Про внесення змін до типового переліку бюджет них програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів в галезі "Державне управління", рішення Вигодської селищної ради №366-12/2019 від 21.11.2019р "Про 
внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік"

6. Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджет ної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Здійснення виконавчим комітетом Вигодської селищної ради наданих законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні
? Придбання комп'ютерної техніки
2 Капітальний ремонт адмінбудинку Вигодської селищної ради

7. Мета бюджетної прог рами : Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності Вигодської селищної ради
8. Завдання бюджетної програми______________________________________________________________________________
№ з/п Завдання

1 Здійснення виконавчим комітетом Вигодської селищної ради наданих законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні
2 Придбання комп'ютерної техніки
->J Капітальний ремонт адмінбудинку Вигодської селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1
Здійснення виконавчим комітетом Вигодської селищної ради наданих 
законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні 9 162 050 9 162 050

2 Придбання комп'ютерної техніки 147 000 147 000 147 000
-> Капітальний ремонт адмінбудинку Вигодської селищної ради 1 040 000 1 040 000 1 040 000

Усього 10 349 050 1 187 000 І 187 000 10 349 050



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

Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

11. Результативні показники бюджетної програми (грн)
№
з/п

Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 ->j 4 5 6 7
Здійснення виконавчим комітетом Вигодської 

селищ ної ради наданих законодавством повноважень 
у місцевому самоврядуванні

9162050 9162050

1 затрат
Кількість штатних одиниць одиниць штатний розпис 60 60

2 продукту
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг одиниць Вхідна документація, 

реєстрація заяв, скарг та 
пропозицій громадян

1 780 1 780

Кількість прийнятих нормативно-правових актів одиниць Рішення сесій селищної ради 
Рішення виконкому 

Розпорядження селищного 
голови

535 535

3 ефективності

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 
одного працівника.

одиниць Вхідна документація 
Реєстрація заяв, скарг та 

пропозицій громадян
зо зо

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 
одного працівника

одиниць Рішення сесій селищної ради 
Рішення виконкому 

Розпорядження селищного 
голови

9 9

Витрати на утримання однієї штатної одиниці грн розрахунковий показник 152 700 152 700



Придбання комп'ютерної техніки 147000 147000
1 затрат

Витрати на придбання комп'ютерної техніки грн кошторис 147 000 147 000
2 продукту

Кількість придбаної техніки одиниць накладна 10 10
3 ефективності

Витрати на придбання 1 техніки грн розрахунковий показник 14 700 14 700
Капітальний ремонт адмінбудинку Вигодської 
селищ ної ради

1 040 000 1 040 000

І затрат
Обсяг видатків на капітальний ремонт адмінбудинку грн кошторис 1 040 000 1 040 000

2 продукту
Кількість об"єктів капітального ремонту одиниць кошторис 1 1

3 ефективності
Середні витрати на K am ^^if if^ l^pg^ i^^^H oi 'o  об"єкту

А------------------------------ if-О—of. X ---------- -v- —о  \ -------------------

грн розрахунковий показник
1 040 000 1 040 000

Селищний голова
(підпис)

Я.Я.Наум
(ініціали та прізвище)



ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Наказ М іністерства ф інансів України 
26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу М іністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Вигодської селищної ради_________
(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бю джету) 

від 2019 р о к у  № 9/

ПАС П О РТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000   Вигодська селищ на рада______________________________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000  Вигодська селищ на рада________________________________ _________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

3 . __  0110180 __0133 Ішла діяльність у сфері державного управління__________________________________________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. О бсяг бю дж етних призначень / бю дж етних асигнувань 183500,00 гривень, у тому числі загального фонду 173500,00 гривень та 
спеціального фонду 10000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бю дж етної програми: К о н с т и т у ц і я  України . Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ) . Наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №  836" І Іро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів'Чзі змінами), рішення Вигодської селищної ради № 366-12/2019 від 21.1 1.2019р "Про внесення змін до 
селищного бюджету на 2019 рік".1 Іро грам а розвитку місцевого самоврядування на території Вигодської селищної ради на 2019-2020 роки



6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрям ована реалізація бю дж етної програми

№  з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення діяльності органів імісцевого самоврядування

7. М ета бю дж етної програми: Створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

8. Завдання бю дж етної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

9. Н апрями використання бю дж етних кош тів
гривень

№  з/п Напрями використання бю джетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і Придбання медіа продукції, предметів , матеріалів, обладнання 
та інвентарю, проектора

173500 10000 183500

Усього 173500 10000 183500



10. П ерелік м ісцевих/регіональних програм, іцо виконую ться у складі бю дж етної програми
гривень

№  з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 О 4 5

1 Програма розвитку місцевого 
самоврядування на території 
Вигодської селищ ної ради на 2019-
2020р.р.

173500 10000 183500

Усього 173500 10000 183500

11. Результативні показники бю дж етної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

(ініціали та прізвище)

Обсяг видатків на придбання медіа продукції, предметів 
матеріалів, обладнання та інвентарю ,проектора

продукту
Кількість

еф ективності

придбання медіа продукції, предметів 
я та інвентарю.проектора



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради . 
від "ЛІГ" іШ М О /им а  2019 року № . 9/
(найм енування головн ого  розпорядника кош тів держ авного  бю дж ету)

Паспорт

І. 0100000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.
0113242 1090 Інші заходи у сфері соціальної о захисту і соціального забезпечення

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 287100,00 гривень, у тому числі загального фонду 287100,00 гривень та спеціального фонду 0,00 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №259/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 
№2956-Vі). Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів".рішення Вигодської селищної ради №366-12/2019 від 21.1 1.2019р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік"
6.Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п Ціль державної політики

1 Чадання матеріальної допомоги населенню у випадку хвороби або тяжкого матеріального становища

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення матеріального становища населення яке проживає на території Вигодської селищної ради

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Надання матеріальної допомоги населенню у випадку хвороби або тяжкого матеріального становища

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1
Надання матеріальної допомоги населенню у випадку хвороби або тяжкого 
матеріального становища 287 100 287 100

Усього 287 100 0 0 287 100



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

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний фонд Разом

Програма соціального захисту населення Вигодської селищної ради на 
2019-2020 роки 287100 287100

11. Результативні показники бюджетної програми (грн)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради -у у  
ВІД Ао ' і 2019 року № .7/ __
(найм енування головного розпорядника кош тів держ авного бю дж ету)

Паспорт
бюджетної прої рами місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК Mb) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Вигодська селищна рада

3.

(КТПКВК МБ) 

0116030 0620

(найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених пунктів

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 7152700,00 гривень, у тому числі загального фонду 7102700,00 гривень та спеціального фонду 50000,00 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06 .1996 №254/96). Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456- 
VI). Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №  836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів", рішен іія Вигодської селищної ради №366-12/2019 від 21.1 1,2019р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік"

6.Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджет ної програми
№ з/п Ціль державної політики

1
Забезпечення благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради.Утримання , медогляд та навчання робітників по благоустрою 
населених пунктів, придбання предметів та матеріалів, запчастин, спецодягу, ММП

2 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах населених пунктів
3 Вивезення ТПВ
4 Вуличне освітлення
5 Збереження та утримання в належному стані пам"яток культурної та історичної спадщини

7. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1
Забезпечення благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради.Утримання , медогляд та навчання робітників по благоустрою 
населених пунктів, придбання предметів та матеріалів, запчастин, спецодягу, ММП
Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах населених пунктів

3 Вивезення ТПВ
4 Вуличне освітлення

5 Збереження та утримання в належному стані пам"яток культурної та історичної спадщини



9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№  з/ п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1

Забезпечення благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради.Утримання , 
медогляд та навчання робітників по обслуговуванню благоустрою, придбання 
предметів та матеріалів, запчастин, спецодягу, інвентаря ММП для забезпечення 
благоустрою 4 033 130 4 033 13О

2 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах населених пунктів 14 800 14 800
3 Вивезення ТПВ 1 319 400 1 319 400
4 Вуличне освітлення 634 970 634 970
5 Поточний ремонт мережі вуличного освітлення 200 000 200 000

6
Збереження та утримання в належному стані пам"яток культурної та історичної 
спадщини 259 000 259 000

7 Організація благоустрою населених пунктів 641 400 641 400
8 Придбання альтанок для дитячих майданчиків 50 000 50 000 50 000

Усього 7 102 700 50 000 50 000 7 152 700



10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
(?Р")

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 Ірограма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
населених пунктів Вигодської селищної ради на 2019 рік 7102700 50000 7152700

11. Результативні показники бюджетної програми______________________________________________________________________ (гри)
№
з/п

Показники
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальни 

й фонд
Разом

1 2 ->і 4 5 6 7
1

Забезпечення благоустрою населених пунктів Вигодської селищної 
ради.Утримання , медогляд та навчання робітників по 
обслуговуванню благоустрою, придбання предметів та матеріалів, 
запчастин, спецодягу, інвентаря ММП для забезпечення благоустрою

грн 4033130 4033130

затрат
обсяг витрат грн кошторис 4 033 130 4 033 130
продукту
кількість закладів комунального господарства од. план 1 1
ефективності
середні витрати грн план 4 033 130 4 033 130

2 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах 
населених пунктів

грн 14 800 14 800

затрат
площа території, яка підлягає відновленню га план 38 38
продукту
об"єм роботи, яку планується провести (в розрізі видів), од, га од.га план 38 38
ефективності
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га, грн грн розрахунок 390 390

3 Вивезення ТПВ грн 1 319 400 1 319 400
затрат
обсяг видатків грн кошторис 1 319 400 1 319 400
продукту
кількість населених пунктів од план 10 10
ефективності
середньорічні витрати на вивезення ТПВ на 1 населений пункт грн розрахунок 131 940 131 940



4 Вуличне освітлення грн 834 970 834 970
затрат
забезпечення протягом року безперервного освітлення вулиць грн кошторис 834 970 834 970
продукту
кількість населених пунктів, забезпечених вуличним освітленням од план 9 9
ефективності
середня вартість вуличного освітлення одного населеного пункту грн розрахунок 92 774 92 774
якості
забезпечення протягом року безперервного освітлення вулиць % розрахунок 100 100

5 Збереження та утримання в належному стані пам"яток культурної та 
історичної спадщини

грн 259 000 259 000

затрат
обсяг видатків грн кошторис 259 000 259 000
продукту
кількість об"єктів од план 2 2
ефективності
середньорічні витрати на один об"єкт, грн грн розрахунок 129 500 129 500

6 Організація благоустрою населених пунктів 641 400 641 400
затрат
обсяг видатків на поточний ремонт із влаштуванням пішохідної доріжки 
с.Пациків вул.Шевченка

грн кошторис
1 80 000 1 80 000

обсяг видатків на поточний ремонт із влаштуванням пішохідної доріжки 
с.Вишків вул.Центральна та облаштування дитячого майданчика

грн кошторис
180 000 180 000

обсяг видатків на поточний ремонт із влаштуванням зупинки 
громадського транспорту с.Новоселиця

грн кошторис
35 000 35 000

обсяг видатків на поточний ремонт із влаштуванням пішохідної доріжки 
смт.Вигода вул.Гірська

грн кошторис
100 000 100 000

поточний ремонт водостічної канави в с.Старий Мізунь грн кошторис 20 000 20 000
благоустрій території с.Кропивник грн кошторис 60 000 60 000
поточний ремонт водопроводу смт.Вигода грн кошторис 66 400 66 400
продукту
кількість об"єктів планується відремонтувати од план 7 7
ефективності
середні витрати на ооб"єкт грн розрахунок 91 628 91 628

7 Придбання альтанок для дитячих майданчиків 50 000 50 000
затрат





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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради л 
від '/ о  " 2 0 19 року № З ' /
(найменування головного розп орядн и ка  коштів держ авного  бю дж ету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0100000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0110000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0117370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 809280,00 гривень, у тому числі загального фонду 298180,00 гривень та спеціального фонду 
511100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 
№2456-VI). Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.20 14 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів".рішення Вигодської селищної ради №366-12/2019 від 21.1 1,2019р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік"
6.Цілі державної політики . на досягнення яких спрямована реалізація бюджет ної програми______________________
№ з/п Ціль державної політики

Виготовлення технічних паспортів на об"єкти нерухомості

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Ремонт об"єктів Вигодської селищної ради

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завда ІН Я

1 Виготовлення технічних паспортів на об"єкти нерухомості
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3 Ремонт об"єктів Вигодської селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1 Виготовлення технічних паспортів на об"скти нерухомості 15000 15000

2 Поточний ремонт об'єктів Вигодської селищної ради 283 180 283 180
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 249 100 249 100 249 100
4 Капітальний ремонт об"єктів Вигодської селищної ради 262 000 262 000 262 000

Усього 298 180 511 100 511 100 809 280



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

Найменування місцевої/ регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний фонд Разом

11. Результативні показники бюджетної програми___________________     (гри)

№
з/п

Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 Виготовлення технічних паспортів на об"гкти нерухомості грн 15000 15000

затрат
Обсяг видатків на виготовлення технічних паспортів грн кошторис 15000 15000
продукту

Кількість технічних паспортів планується виготовити од кошторис -> J

ефективності
Середні витрати на виготовлення одного технічного паспорту грн Розрахунковий 5000 5000

2 Поточний ремонт обєктів Вигодської селищної ради грн 283180 283180
затрат
Обсяг видатків на поточний ремонт об"єктів грн кошторис 283180 283180

продукту
Кількість об"єктів планується відремонтувати од. кошторис 2 2
ефективності

Середні витрати на поточний ремонт одного об"єкту грн розрахунок 141590 141590

3 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

грн 249100 249100

затрат
Обсяг видатків необхідних на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

грн кошторис 249100 249100

продукту
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, 
які плануються придбати

од. потреба 5 5

ефективності
Витрати на придбання одного обладнання, предмету 
довгострокового користування

грн розрахунок 49820 49820





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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської, селищної ради
в ід  " Л Ш Я ж З с Д С І 2 0 1 9  р о к у  № ^ У

(найменування головного рояторядника кош тів д ерж авного  бю дж ету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

І. 0100000 Вигодська селищна рада
(К ТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.
0117650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права до неї

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 139000,00 гривень, у тому числі загального фонду 139000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.201 0 
№2456-У1). Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетівирішення Вигодської селищної ради №366-12/2019 від 21.1 1,2019р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік"
6.Цілі державної політики . на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Проведення експертної грошової оцінки земель Вигодської селищної ради

7. Мета бюджетної програми : Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів Вигодської селищної ради

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Проведення експертної грошової оцінки земель Вигодської селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1 Проведення експертної грошової оцінки земель Вигодської селищної ради 139 000 139 000

Усього 139 000 139 000



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

Найменування місцевої/ регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Разом

11. Результативні показники бюджетної проі рами (ф н)
№
з/п

Показники
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальна 

й фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 7
І затрат

Обсяг видатків грн рішення сесії 139000 139000

2 продукту

Кількість населених пунктів де буде проводитись грошова оцінка земель
од. рішення сесії 2 2

3 ефективності
Середні витрати на проведення експертної грошової оцінки одного 
населеного пункту

грн
розрахунковий

показник
69500 69500

4 якості л  /
Рівень ГОТОВНОСТІ ДОІ^І^і’Й^ЦЦ^77** % / /  здотність 0 0

— - X *  \
/ Г

9
Селищний голова в «

(підписї
Я Я. Наум

(ініціали та прізвище)

^35581-
ДТСРАІНАС


