НЕБЕЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
28 березня 2019 року

№3

Про затвердження та внесення змін
до паспортів бюджетних програм
на 2019 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів
про їх виконання затверджених наказом Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами) і рішення сесії Небелицької
сільської ради від 14 березня 2019 року № 320-32-УІІ «Про внесення змін до
рішення «Про сільський бюджет Небелицької сільської ради на 2019 рік»:
1.
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік по сільській
раді по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів 0117130 Здійснення .заходів із землеустрою, що додається;
2.
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік по
сільській раді в розрізі наступних кодів програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів за:
код 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів затвердженого розпорядженням
сільського голови від 15 січня 2019 року № 01;
код 0116030 Організація благоустрою населених пунктів затвердженого
розпорядженням сільського голови від 15 січня 2019 року № 01, виклавши їх у
новій редакції, що додаються.
3. Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова

Л.В.Бабенко

ЗАТВЕРД Ж ЕН О
І Іаказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови
Небелицької сільської ради__________________ _________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28 березня 2019 року № 3_____________________________________________
г

Паспорт
бюджетної прог рами місцевого бюджету на 2019рік

0100000_________

'

(код)

Небелицька сільська рада
(найменування головного розпорядника)

0110000_________

Небелицька сільська рада

(кол)

(найменування відповідального виконавця)

0116030___________________0620_________ Організація благоустрою населених пунктів___________
(код)

(К Ф К В К )

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 540100.00 гривень, у тому числі загального фонду -476000.00 гривень та
спеціального фонду - 64100,00гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96):
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ);
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні":
Закон України від 23.11.2018 №2629-УІІІ "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Небелицької сільської ради № 302-32-УІІ від 14.03.2019 року Про внесення змін до Програми "Благоустрій,
розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Небелиця" на 2019 рік "
Рішення Небелицької сільської ради № 320-32-УІІ від 14.03.2019 року "Про внесення змін до рішення "Про сільський бюджет
Небелицької сільської ради на 2019 рік"

6.
N з/п
1

7.
8.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
покращення соціально-економічних,санітарно-гігієнічних,інженерних і архітектурних питань, що охоплюють сучасний благоустрій
населених їтунктів

Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади
Завдання бюджетної програми

N з/п
1
2
4
5
6
7
8
9

Завдання
Придбання будівельних матеріалів, інвентаря, інструментів, конструкцій зелених насаджень для робіт по благоустрою
Оплата за електроенергію, використану мережею зовнішнього освітлення
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
Розчистка доріг від снігових заметів
Покіс трави на узбіччях доріг та в місцях загального користування
Виконання робіт по благоустрою паркової території (викорчовування та вивіз кушів га пнів)
Обрізка та видалення аварійних дерев
Заробітна плата та нарахування на оплату праці робітника з благоустрою
Поточний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Старий Шлях

10

на виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт благоустрою паркової зони по вул..Шевченка в с. Небелиця,
Макарівського району. Київської області

11

на капітальний ремонт обеліска в с. Небелиця. Макарівського району. Київської області

9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1

Напрями використання
бюджетних коштів
2

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

3

4

5

І

Придбання будівельних
матеріалів, інвентаря,
інструментів, конструкцій
зелених насаджень для
робіт по благоустрою

12000

12000

2

Оплата за електроенергію,
використану мережею
зовнішнього освітлення

42000

42000

Ліквідація стихійних
сміттєзвалищ

38000

38000

4

Розчистка доріг від
снігових заметів

20000

20000

5

І Іокіс трави на узбіччях
доріг та в місцях
загального користування

10000

10000

6

Виконання робіт по
благоустрою паркової
території (викорчовування
та вивіз кущів та пнів)

78000

78000

7

Обрізка та видалення
аварійних дерев

70000

70000

8

Заробітна плата та
нарахування на оплату
праці робітника з
благоустрою

61200

61200

9

Поточний ремонт мереж
вуличного освітлення по
вулиці Старий Шлях

144800

144800

о

10

на виготовлення проектнокошторисної документації
«Капітальний ремонт
благоустрою паркової зони
по вул..Шевченка в с.
Небелиця. Макарівського
району. Київської області

32600

32600

11

на капітальний ремонт
обеліска в с. Небелиця,
Макарівського району.
Київської області

31500

31500

•64100

540100

Усього

476000

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

N з/п
1

1

Найменування місцевої /
регіональної програми
2
Програма "Благоустрій,
розвиток інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури с.
Небелиця на 2019 рік"
Усього

11.

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

3

4

з

476000

64100

540100

476000

64100

540100

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

1
1

2

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

затрат
Придбання будівельних
матеріалів, інвентаря,
інструментів, конструкцій
зелених насаджень для
робіт по благоустрою

тис.гри.

рішення сесії
сільської ради

12,00

Оплата за електроенергію,
використану мережею
зовнішнього освітлення

тис.гри.

рішення сесії
сільської ради

42,00

42.00

Ліквідація стихійних
сміттєзвалищ

тис.грн.

рішення сесії
сільської ради

38.00

38.00

Розчистка доріг від
снігових заметів

тис.гри.

рішення сесії
сільської ради

20.00

20.00

Покіс грави на узбіччях
доріг та в місцях
загального користування

тис.грн.

рішення сесії
сільської ради

10,00

10.00

Виконання робіт по
благоустрою паркової
території (викорчовування
та вивіз кущів та пнів)

тис.грн.

рішення сесії
сільської ради

78,00

78.00

Обрізка та видалення
аварійних дерев

тис.грн.

рішення сесії
сільської ради

70,00

70,00

,

12.00

Заробітна плата та
нарахування на оплату
праці робітника з
благоустрою

2

тис.грн.

рішення сесії
сільської ради

61.20

61,20

кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

1

1,00

Протяжність мережі
вуличного освітлення
населених пунктів

км

кошторисна
документація

5.7

5.70

Поточний ремонт мереж
вуличного освітлення по
вулиці Старий Шлях

тис.грн.

рішення сесії
сільської ради

144.8

144.8

на виготовлення проектнокошторисної документації
«Капітальний ремонт
благоустрою паркової зони
по вул..Шевченка в с.
Небелиця, Макарівського
району. Київської області

тис.грн.

рішення сесії
сільської ради

32.6

32.6

на капітальний ремонт
обеліска в с. Небелиця,
Макарівського району,
Київської області

тис.грн.

рішення сесії
сільської ради

31.5

31,5

од.

внутрішній облік

156

156

тис.кВт

внутрішній облік

10,50

10.50

продукту
кількість придбаних
будівельних матеріалів,
інвентаря, інструментів,
конструкцій зелених
насаджень для робіт по
благоустрою
кількість спожитої
електроенергії за рік

і

кількість обєктів
вуличного освітлення

од.

кошторисна
документація

58

54.00

тис.грн.

розрахунок

0,76

0,76

грн./кВт.г

внутрішній облік

4.00

4.00

середні витрати на
утримання 1 км мережі
вуличного освітлення

грн.

розрахунок

7368,00

7368.00

середні витрати на
утримання працівника по
благоустрою

гри.

розрахунок

61200.00

ефективності
середня вартість товару
вартість тарифу

'

61200.00

Сільський голова
Л.В.Бабенко
( ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Л.В.Бабенко
( ініціали/ініціал, прізвище)

ЗА Т ВЕРД Ж ЕН О
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 201 8
року№ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови
Іеоелицької сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28 березня 2019 року № 3______________________________________

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019рік

0100000

Небелицька сільська рада

(код)

(найменування головного розпорядника)

0110000

Небелицька сільська рада

(кол)

(найменування відповідального виконавця)

0114060

0828

(код)

(К Ф К В К )

'Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та
інших клубних закладів
( найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 159650.00 гривень, у тому числі загального фонду -159650.00 гривень та
спеціального фонду - 0,00 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ);
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Небелицької сільської ради № 320-32-VII від 14.03.2019 року "Про внесення змін до рішення "Про сільський бюджет
Небелицької сільської ради на 2019 рік"

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п
1

Ціль державної політики
Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

2
->

3

7.

Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8.

Завдання бю джетної програми
І-

N з/п
1

Завдання
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
•

9.

N з/п
1
1

Напрями використання бюджетних коштів
гривень
Напрями використання
бю джетних коштів
2
Утримання будинку
культури
Усього

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

4

5

159650

159650

159650

159650

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

N з/п

Найменування м ісцевої/
регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

2

1

*■>

4

5

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

од

Мережа закладу

і

1

середнє число окладів
(ставок) - усього

од

Штатний розпис

2.5

2.5

середнє число окладів
(ставок) керівних
працівників

од

Штатний розпис

1

1

середнє число окладів
(ставок) спеціалістів

од

Штатний розпис

1

1

середнє число окладів
(ставок) обслуговуючого
та технічного персоналу

од

Штатний розпис

0.5

0.5

гри.

Кошторис

159650

159650

осіб

Звітні дані

1080

1080

Усього

11.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

1

2

1

затрат
кількість установ

видатки загального фонду
на забезпечення діяльності
палаців, будинків
культури, клубів та інших
закладів клубного типу
2

Одиниця виміру

продукту
кількість відвідувачів усього

/

->

кількість відвідувачів усього у тому числі:
безкоштовно

осіб

Звітні дані

1080

1080

кількість заходів, які
забезпечують організацію
культурного дозвілля
населення

од.

Звітні дані

9

9

грн.

Звітні дані

147

147

Звітні дані

20

20

ефективності
середні витрати на одного
відвідувача

4

якості
динаміка збільшення
відвідувачів у плановому
періоді відповідно до
факти чного показн и ка
попереднього періоду

відсоток

Сільський голова
Л.В.Бабенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Л.В.Бабенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови
ІІебелицькоїсільської ради
(найменування головного розпорядника коилів місцевою бюджету)

28 березня 2019 року № 3__________________________________________________

Паспорт

е

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019рік

_________ 0100000_______ __

.

(код)

Небелицька сільська рада
(найменування головного розпорядника)

_________ 0110000_________

Небелицька сільська рада

(код)

(найменування відповідального виконавця)

0117130

0421

(код)

(К Ф К В К )

Здійснення заходів із землеустрою
(найменування бюджетної проірами)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 154700.00 гривень, у тому числі загального фонду -0,00 гривень та спеціального
фонду -154700,00 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06Л996 №254/96);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-У1);
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 23.11.2018 №2629-УІІ1 "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Закон України «Про землеустрій»;
Закон України «Про охорону земель»;
Закон України «Про Державний земельний кадастр»;
Рішення Небелицької сільської ради № 320-32-V11 від 14.03.2019 року "Про внесення змін до рішення "Про сільський бюджет Небелицької
сільської ради на 2019 рік"

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми

N з/п
1

Ціль державної політики
Сталий розвиток земельного господарства

2

7.

Мета бю дж етної програми: Забезпечення стадого розвитку земельного г осподарства

8.

Завдання бюджетної програми

N з/п

Завдання

1

Розробка технічної документації з нормативні' грошової оцінки земель

9

Розробка технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок

9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1

1

Напрями використання
бюджетних коштів
7
виконання робіт по
розробці Технічної
документації з
нормативної грошової
оцінки земель села
Небелиця Небелицької
сільської ради
Макарівського району
Київської області на 2019
рік

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

4

5

56000

56000

2

виконання робіт по
розробці Технічної
документації щодо
інвентаризації земельних
ділянок, які знаходяться в
межах села Небелиця
Макарівського району
Київської області на 2019
рік за рахунок вільних
залишків спеціального
фонду сільського бюджет

98700

Усього

154700

98700

154700

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

N з/п
1

1

Найменування м ісц евої/
регіональної програми
2
Програма на виконання
робіт по розробці
Технічної документації з
нормативної грошової
оцінки земель села
Небелиця Небелицької
сільської ради
Макарівського району
Київської області на 2019
рік

Загальний фонд
л

Спеціальний
фонд

Усього

4

5

56000

56000

2

Програма на виконання
робіт по розробці
Технічної документації
щодо інвентаризації
земельних ділянок, які
знаходяться в межах села
Небелиця Макарівського
району Київської області
на 2019 рік
Усього

11.

98700

98700

154700

154700

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
1

2

.з

4

5

6

7

затрат

га

рішення сесії
сільської ради

389.1

389.1

2

кількість об'єктів. що
потребують виготовлення
технчної документації з
інвентаризації земельних
ділянок
продукту

га

рішення сесії
сільської ради

389.1

389.1

грн.

розрахунок

253,66

253.66

кількість земель, на яких
планується провести
інвентаризацію
->

ефективності
середні видатки на 1 га,
який планується
проінвентаризувати

4

якості
відсоток виготовлених
об'єктів до тих, на які
потрібно виготовити
документацію з
землеустрою

розрахунок
відсоток

100

100

