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)

117461

0111

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнуваньспеціального фонду-

0,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми)
900 000,00

гривень, у тому числі загального фонду -

900 000,00

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України ;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про автомобільні дороги"
Рішення сесії сільської ради від 19.12.2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік".
Закон України "Про дорожній рух"
Закон України "Про завтомобільний транспорт "
Закон України " Про джерела фінансування дорожнього господарства України " Постанова КМУ від 30.03.1994 року №198 " Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони"( із змінами)

Мета бюджетної програми

7. Завдання бюджетної програми:

Здійснення заходів, направлених на розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території Кирило - Ганнівської
сільської ради. Покращення соціально- економічного розвитку та розвитку виробництва за рахунок будівництва, реконструкції , ремонту та утримання доріг
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності сільської ради.

№ з/п

Завдання

1

2

1

Покращення автомобільного сполучення шістьох населених пунктів сільської ради з районним центром та забезпечення автобусного сполучення з районним та
обласним центром, безпечної роботи транспорту шляхом проведення поточних ремонтів та підтримки в належному стані доріг загального користування та доріг
комунальної власності.

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

1

Здійснення витрат, пов"язаних з фінансуванням заходів, передбаченими Програмою по
утриманню доріг та розвитку дорожнього руху К-Ганнівської с/ради на 2018 -20 роки"

900 000,00

0,00

900 000,00

УСЬОГО

900 000,00

0,00

900 000,00

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

Місцева Програма по утриманню доріг та розвитку дорожнього руху Кирило Ганнівської сільської ради на 2018 - 2020 роки

900 000,00

900 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п

Показник

1

2

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

6

0,00

35,2

0,00

6

0,00

0
6
0
35,2
0
6

900 000

0,00

900 000

Затрат
1

Кількість населених пунктів

2

Протяжність доріг

од.

Облікові дані

км

Внутрішній облік

Продукту

3.1.
3.2.

Ефективності
Планується поточний ремонт доріг
Витрати на виконання "Місцевої Програми по утриманню доріг та
розвитку дорожнього руху " "

шт

Внутрішній облік
Кошторис

грн.

С.М. Тополь

Сільський голова
(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
С.М. Тополь.

Сільський голова
(підпис)

(ініціали і прізвище)

