ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови №4-рг від 14.01.2019 року.
Кирило - Ганнівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1

0100000

Кирило - Ганнівська сільська рада

(КТПКВК МБ)
2.

0110000

(найменування головного розпорядника)
Кирило - Ганнівська сільська рада

(КТПКВК МБ)
3

(найменування відповідального виконавця)

116030

0111

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнуваньспеціального фонду-

0,00

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
268 000,00

гривень, у тому числі загального фонду -

268 000,00

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України ;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
Рішення сесії сільської ради від 19.12.2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік".
Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
Закон Укоаїни "Про відходи" від 05.03.1998 р.
Закон України " Про державні цільові програми" від 18.03.2004 року.

Мета бюджетної програми

7. Завдання бюджетної програми:

Здійснення заходів направлених на поліпшення благоустрою населених пунктів Кирило - Ганнівської сільської ради. Підтримання санітарного стану
підвідомчої території на належному рівні, збирання 9 в т.ч.) роздільного сміття, транспортування, утилізації твердих побутових відходів. Впорядкування
кладовищ, братських могил, пам"ятних знаків, освітлення вулиць, проведення озеленення населених пунктів.

№ з/п

Завдання

1

2

1

Організація належного утримання і раціонального використання територій, будівель, інженерно - технічних споруд та об"єктів природоохоронного, історико - культурного
призначення. Здійснення заходів з благоустрою населених пунктів, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил,
обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту інших об"єктів.

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет
розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

Здійснення витрат, пов"язаних з фінансуванням заходів, передбаченими Програмою
благоустрою населених пунктів К-Ганнівської с/ради на 2019 -20 роки"

268 000,00

0,00

268 000,00

УСЬОГО

268 000,00

0,00

268 000,00

1

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Програма благоустрою населених пунктів Кирило - Ганнівської сільської ради
на 2019 -2012 -2020 роки

268 000,00

268 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п

Показник

1

2

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

Затрат
1
2
3.1.
3.2.

Кількість населених пунктів
Продукту
Кількість ліній електропередач вуличного освітлення
Ефективності
Кількість проведених ремонтів та розширення об"єктів
Витрати на виконання Програми "Програма благоустрою населених
пунктів на 2019 - 20 роки "

од.

Облікові дані

5

0,00

од.

Внутрішній облік

13

0,00

12

0,00

0
5
0
13
0
12

268 000

0,00

268 000

шт

Внутрішній облік
Кошторис

грн.

С.М. Тополь

Сільський голова
(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
С.М. Тополь.

Сільський голова
(підпис)

(ініціали і прізвище)

