
УКРАЇНА  
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩ НА РАДА 

Долинського району Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ

від « 0 6  » ju u to fo h c t p ®  2019 року №  J S  смт. Вигода

Про внесення ЗМІН 
до паспортів бю дж етних  
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 24.10.2019 року № 282-11/2019 «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».
0111010 «Надання дош кільної освіти».
0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в г.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами».
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».
0117110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства».
0117350 «Розроблення схем планування га забудови територій (містобудівної документації)». 
0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території».
0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету».
0117622 «Реалізація програм і заходів галузі туризму та курортів».
0118312 «Утилізація відходів».

л

2.Контроль за виконанням даного розпор |д  Уення покласти на фінансовий відділ селищної 
ради.

Я. Я. Наум



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 и  Ов " UKCfQtt.QĈÔ. 2019 року -Чи О S
(найменування головн ого  розпорядника кош тів дер ж авно го  бю дж ету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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 0111 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 10124050,00 гривень, у тому числі загального фонду 8937050,00 гривень та спеціального фонду
1187000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної прощами: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96). 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-цідьового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів. Наказ МФУ від 27.09.2012р №1035 "Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Державне управління", рішення Вигодської селищної ради №282-11/2019 від 24.10.2019р "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 Здійснення виконавчим комітетом Вигодської селищної ради наданих законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні
2 Придбання комп'ютерної техніки
2 Капітальний ремонт адмінбудинку Вигодської селищної ради

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

І
Здійснення виконавчим комітетом Вигодської селищ ної ради наданих 
законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні 8 937 050 8 937 050

2 Придбання комп'ю терної техніки 147 000 147 000 147 000
3 Капітальний ремонт адмінбудинку Вигодської селищ ної ради 1 040 000 1 040 000 1 040 000

Усього 8 937 050 1 187 000 1 187 000 10 124 050



10. Перелік місцевих/регіональних програм, іцо виконуються у складі бюджетної програми
О’Р'О

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний фонд Разом

11. Результативні показники бюджетної програми (ф н )

№
з/п

Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
Здійснення виконавчим комітетом Вигодської 

селищної ради наданих законодавством повноважень 
у місцевому самоврядуванні

8937050 8937050

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
30 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 148 950 148 950



f
л

Придбання комп'ютерної техніки 147000 147000
I 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

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

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

3 ефективності /1
Середні витрати на капітальний ремонт одного об"єкту ФЧ\ і

і! і
розрахунковий показник

1 040 000 1 040 000

^ \  ?/ \  [ \  ll / 
Селищний голова о /  / • * " 1 U Іг 1 Я Я Наум



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

ЗА ТВЕРДЖ ЕН О

розпорядженням Вигодської селищної ради_________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

від « » е/Л С Ю /W tQ (Z  2019 року №

j .

0 1 0 0 0 0 0
(код)

0 1 1 0 0 0 0
(код)

0110180
(код)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

 ___  Вигодська селищ на рада__________________
(найменування головного розпорядника) 

В игодська селищ на рада________________________

 0133
(КФКВК)

(найменування відповідального виконавця) 
Інш а д іял ь н ість  у сфері держ авного управління________
(найменування бюджетної програми)

4. О бсяг бю дж етних призначень / бю джетних асигнувань 173500,00 гривень, у тому числі загального фонду 163500,00 гривень та 
спеціального фонду 10000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бю дж етної програми: Конституція України , Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2 4 5 6 -У І) , Наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №  836" 1 Іро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), рішення Вигодської селищ ної ради № 282-11/2019 від 2 4 .10.2019р "Про внесення змін до 
селищного бюджету на 2019 рік".Програма розвитку місцевого самоврядування на території Вигодської селищ ної ради на 2019-2020 роки



6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної прог рами

№  з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення діяльності органів місцевого 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. Напрями використання бю дж етних кош тів
гривень

№  з/п Напрями використання бю джетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 Придбання медіа продукції, предметів , матеріалів, обладнання 

та інвентарю, проектора
163500 10000 173500

Усього 163500 10000 173500



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

гривень

№  з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

] 2 О3 4 5

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

163500 10000 173500

Усього 163500 10000 173500

11. Результативні показники бю дж етної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 -> 4 5 6 7
1 Затрат

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

грн. кошторис 163500 10000 173500

2 продукту
Кількість од. потреба 50 1 51

3 еф ективності

Середня вартість на придбання медіа продукції, предметів 
матеріалів, обладнання та інвентарю,проектора

грн.. | 1| розрахунок 3270 10000 13270

Селищний голова 

М.П

Я.Я.Наум
(ініціали та прізвище)



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

ЗА ТВЕРДЖ ЕН О

розпорядженням Вигодської селищної ради__________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

ВІД « 0 ()  » (J jU C /O /td O d  2 0 1 9  р о к у

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

0100000     Вигодська селищ на рада_____________________
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000   Внгодська селищ на рада_____________________________________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0111010 0910 Н адання дош к іл ьн ої освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. О бсяг бю дж етних призначень / бю дж етних асигнувань 236076,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального  
фонду 236076,00 гривень.

5. П ідстави для виконання бю дж етної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96. Бюджетний кодекс України (Закон від 
08.07.2010 № 2456-УІ).Закон України «Про дошкільну освіту». Наказ М іністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження 
Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі «Освіта». Наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 року №  836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів")зі змінами), рішення Вигодської селищної ради № 282-11/2019 від 24.10.2019р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 
рік"

6. Ц ілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної програми
№  з/п Ціль держ авної політики

Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дош кільної освіти
7. М ета бю дж етної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти



8 . Завдання бю дж етної програми
№  з/п Завдання

1 Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дош кільної освіти та виховання дітей

9. Н апрями використання бю джетних кош тів
гривень

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

1 Видатки на харчування 86076 86076
2 Капітальний ремонт інших об»єктів 150000 150000

Усього 0 236076 236076

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

№  з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бю дж етної програм и
№  з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 ОJ) 4 5 6 7
1 Забезпечення с і ворення належних ум ов для надання на 

належ ном у рівні дош кільної освіти та виховання дітей
затрат
Кількість дошкільних навчальних закладів од 2 2
Кількість груп од 13 13



продукту
кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади осіб. мережа 285 285
кількість дітей 0 до 6 років осіб мережа 1082 1082
ефективності
середньорічні витрати на перебування 1 дитини в 
дошкільному закладі

грн.. розрахунок 718 718

якості
кількість днів відвідування од 250 250
Відсоток охоплення дітей дош кільною освітою % 50 50

2 Капітальний ремонт інш их об»єктів
затрат
Витрати на капітальний ремонт об»єктів грн кошторис 150000 150000
продукту
Кількість об»єктів, що планується відремонтувати од кошторис 2 2
ефективності

FСередні витрати на капітальний ремонт одного об»єкту гр Ч\ /і розрахунок 75000 75000

Селищний голова 

М .П .
(підпис

Я.Я.Наум
(ініціали та прізвище)

*05



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

ЗА ТВЕРДЖ ЕН О

розпорядженням Вигодської селищної ради__________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від « О б » /Ш ІЇО /и Х М  2019 року №

ПАСПОРТ

1. 0 1 0 0 0 0 0
(код)

2 . 0110000
(код)

3. 0 1 1 1 0 2 0
(код) (КФКВК) ніколою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

4. О бсяг бю дж етних призначень / бю дж етних асигнувань 249822,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального  
фонду 249822,00 гривень.

5. П ідстави для виконання бю дж етної програми: Конституція України , Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ),Закон 
У країни «Про середню освіту», «Про освіту». Наказ Міністерства фінансів України і М іністерства освіти і науки України № 298/5 . Наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №  836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів'Чзі змінами), рішення сесії Вигодської селищ ної ради № 282-11/2019 від 24.10.2019р ’’Про внесення змін до 
селищного бюджету на 2019 рік"

6. Цілі держ авної політики, на досягнен ия яких спрям ована реалізація бю дж етної програми
№  з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

  Вигодська селищ на рада___________________ _________  ___ ____
(найменування головного розпорядника)

____________________ Вигодська селищ на рада____________________________ ___________________________
(найменування відповідального виконавця)

0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.



7. М ета бю дж етної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

8. Завдання б ю дж етної програми
№  з/п Завдання

1 Покращення матеріально-технічної бази та  придбання основних засобів

2 Капітальний ремонт інших обєктів

9. Н апрями використання бю дж етних кош тів
гривень

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

1 Покращення матеріально-технічної бази та придбання основних 
засобів

89822 89822

2 Капітальний ремонт інших об»єктів 160000 160000

Усього 0 249822 249822

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

№  з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бю дж етної програми
№  з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 о3 4 5 6 7
1 Забезпечення надання відповідних послуг  

навчальним и закладами
грн 249822,00 249822,00

затрат





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 " СІЇ " MtCTVfl.Cttfd 2019 року № д __
(найм енування головного розггерядника кош тів д ерж авного бю дж ету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3.
0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(КТПКВК МЬ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 7026300,00 гривень, у тому числі загального фонду 6976300,00 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). І Іаказ 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 №282-11/2019 від 24.10.2019р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік"

6.Цілі державної полі гики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної 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

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



9. Напрями використання бюджетних кош тів гривень

№  з/п Напрями використання бю дж етних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бю дж ет 
розвитку

Разом

1

Забезпечення благоустрою  населених пунктів Вигодської селищ ної ради.У тримання , 
медогляд та навчання робітників по обслуговуванню  благоустрою , придбання 
предметів та матеріалів, запчастин, спецодягу, інвентаря ММП для забезпечення 
благоустрою 4 033 130 4 033 130

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 
спадщ ини 259 000 259 000

7 Організація благоустрою  населених пунктів 515 000 515 000
8 Придбання альтанок для дитячих майданчиків 50 000 50 000 50 000

Усього 6 976 300 50 000 50 000 7 026 300



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

Найменування місцевої/регіоншіьної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Разом

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
населених пунктів Вигодської селищної ради на 2019 рік 6976300 50000 7026300

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

Показники
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальна 

й фонд
Разом

1 2 3 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

гри 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 О хорона, утримання га 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
ї ї роду кту
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 515 000 515 000
затрат
обсяг видатків на поточний ремонт із влаштуванням пішохідної доріжки 
с.Пациків вул.Шевченка

грн кошторис
180 000 180 000

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
продукту
кількість об 'єктів планується відремонтувати од план 5 5
ефективності
середні витрати на ооб"єкт грн розрахунок 103 000 103 000

7 Придбання альтанок для дитячих майданчиків 50 000 50 000
затрат
обсяг видатків на придбання альтанок для дитячих майданчиків грн кошторис 50 000 50 000
продукту





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
віл " Об "їМС/ШЛЩІ 2019 року № А Г
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бю джетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0117110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства
(КТПКВК МЬ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 350000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду
350000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бю джетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 
№2456-УР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №  836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів"(зі змінами),комплексна програма розвитку агропромислового комплексу на території Вигодської селищної ради 
Долинського району 1 вано-франківської області на 2019-2020 роки . рішення сесії Вигодської селищної ради №282-11/2019 від 24.10.2019р "Про 
внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік"
6. Цілі держ авної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної програми
№  з/п Ціль державної політики

1 Підтримка малих виробників сільськогосподарської продукції(особистих селянських господарств і фізичних осіб) з метою
їх економічної активності та розвитку малого підприємництва на селі

7. Мета бю дж етної програми : Створення оптимальних умов для процесу виробництва та переробки органічної продукції на території Вигодської 
селищної ради,залучення жителів громади до процесу виробництва та переробки продукції,розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах 
та сільськогосподарських підприємствах

8. Завдання бю джетної програми
№  з/п Завдання

1 Підтримка малих виробників сільськогосподарської продукції(особистих селянських господарств і фізичних осіб) з метою
їх економічної активності та розвитку малого підприємництва на селі

9. Напрями використання бю джетних коштів

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
Разом

Фінансова підтримка малих виробників сільськогосподарської продукції 350000,00 350000,00 350000,00

Усього 350000,00 350000,00 350000,00|



10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бю дж етної програми
__________________________________________________________________________________________________________________________ грн

Найменування м ісцевої/  регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу на території 
Вигодської селищної ради Івано-Франківської області на 2019-2020 роки 350000,00 350000,00

1. Результативні показники бю дж етної програми
№
з/п

Показники
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальн 

ий фонд
Разом

1 Затрат
Обсяг видатків на реалізацію комплексної програми розвитку гривні кошторис 350000,00 350000,00

розвитку агропромислового комплексу на території Вигодської

селищної ради Івано-Франківської області на 2019-2020 роки

2 продукту
кількість програм

ОД.
план 1 1

3 ефективності
середні витрати на реалізацію програми

грн. Л

розрахунковий
показник

350000.00 350000,00

4 я кості 100% 100%

А т

Селищний голова
в

\  \  Я Я.Наум
(ініціали та прізвище)



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 "06 "(МФґ(А$(Я 2019 року № $£ 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт

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

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

3. 0117350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (м істобудівної документації)
(KTI1KBK МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 170000,00 гривень, у тому числі загального фонду 170000,00 гривень та спеціального фонду 
0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бю джетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 
№2456-УІ), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №  836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів"(зі змінами),комплексна ггрограма розвитку агропромислового комплексу на території Вигодської селищної ради 
Долинського району 1 вано-франківської області на 2019-2020 роки , рішення сесії Вигодської селищної ради №282-11/2019 від 24.10.2019р "Про 
внесення змін до селищного бюджету на 2019 р ік"
6. Цілі держ авної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми
№  з/п Ціль державної політики

1 Розроблення топографічних зйомок, проектів генеральних планів та планів зонування населених пунктів

7. Мета бю дж етної програми : Забезпечення розвитку інфраструктури території
8. Завдання бю джетної програми
№  з/п Завдання

1 Розроблення топографічних зйомок, проектів генеральних планів та планів зонування населених пунктів

9. Напрями використання бюджетних коштів грн

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
Разом

Розроблення топографічних зйомок, проектів генеральних планів та планів 
зонування населених пунктів 170 000 170000.00

Усього 170 000 170000.00



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

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний фонд Разом

11. Результативні показники бю дж етної програми
№
з/п

1 Іоказники
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальн 

ий фонд
Разом

1 затрат

обсяг видатків на розроблення топографічних зйомок, проектів 
генеральних планів та планів зонування населених пунктів

грн кошторис
170000 170000.00

2 продукту
кількість проектів (генеральних планів) од

план J

3 ефективності
середні витрати на розробку одного проекту

грн.
розрахунковий
показник

56667 56667.00

/
я

і

Селищний голова у  і г \  Я Я Наум
]дпис\ (ініціали та прізвище)



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 " Do(jjCC(7Q/Q9C&& 2019 року №
(найм енування головного розпорядника кош тів д ерж авного бю дж ету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0117370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 945680,00 гривень, у тому числі загального фонду 308180,00 гривень та спеціального фонду 
637500,00 гривень.

5̂  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".рішення Вигодської селищної ради №282-11/2019 від 24.10.2019р "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

І 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 Завдання

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"єкти нерухомості 15000 15000

2 Поточний ремонт об'єктів Вигодської селищної ради 293 180 293 180
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 309 100 309 100 309 100
4 Капітальний ремонт об"єктів Вигодської селищної ради 328 400 328 400 328 400

Усього 308 180 637 500 637 500 945 680



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 __________________________________________________  (грн)
№
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 3 3

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

2 Поточний ремонт обгктів Вигодської селищної ради грн 293180 293180
затрат
Обсяг видатків на поточний ремонт об 'єктів грн кошторис 293180 293180
продукту
Кількість об"єктів планується відремонтувати од. кошторис 2 2
ефективності

Середні витрати на поточний ремонт одного об"єкту грн розрахунок 146590 146590
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування
грн 309100 309100

затрат
Обсяг видатків необхідних на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

грн кошторис 309100 309100

продукту
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, 
які плануються придбати од. потреба 6 6

ефективності

Витрати на придбання одного обладнання, предмету 
довгострокового користування

грн розрахунок 51516 51516



4 Капітальний ремонт обсктів Вигодської селищ ної ради гри 328400 328400
затрат
Обсяг видатків на капітальний ремонт об"єктів грн кошторис 328400 328400
продукту
Кількість об"єктів планується відремонтувати од кошторис 9 9
ефективності л

Середні витрати на капітальний ремонт одного об"єкту грн /
/ Розрахунковий 

показник
36488 36488

Селищний голова Я.Я.Наум



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

ЗА ТВЕРД Ж ЕН О

розпорядженням Вигодської селищної ради_______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД «' O ff » UKCTP/fXtiPd 2019 року №  s?S~

1.

2 .

О3.

0100000
(код)

0110000
(код)

0117461

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

________________ Вигодська селищ на рада________________________
(найменування головного розпорядника) 

_________ Вигодська селищ на рада________________________

(код)
0456

(КФКВК)

(найменування відповідального виконавця)
У тримання та розвиток автом обільних доріг га дорож ньої інф раструктури за 
рахунок кощ гів місцевого бю дж ету
(найменування бюджетної програми)

4. О бсяг бю дж етних призначень / бю дж етних асигнувань 825020,00 гривень, у том у числі загального фонду 425020,00 гривень та 
спеціального фонду 400000,00 гривень.

5. П ідстави для виконання бю дж етної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96. Бюджетний кодекс України 
(Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ), Наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014 року №  836"Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), рішення Вигодської селищ ної ради № 282- 
11/2019 від 24.10.2019р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік"



х

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

№  з/п Ціль державної політики
1 Покращення якості надання транспортних послуг,наближення рівня їх надання та розвитку інфраструктури до європейських

стандартів,підвищення рівня безпеки та зменшення негативного впливу на довкілля

7. М ета бю дж етної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бю дж етної програми

№  з/п Завдання
1 Забезпечення проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9. Н апрями використання бю дж етних кош тів
гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 J) 4 5
1 Забезпечення проведення поточного ремонту об 'єктів  

транспортної інфраструктури
425020 0 425020

2 Забезпечення проведення капітального ремонту об 'єктів  
транспортної інфраструктури

0 400000 400000

У сього 425020 400000 825020

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

№  з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього



11. Результативні показники бю дж етної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 О бсяг затрат видатків на проведення поточного  

ремонту о б ’єктів тран сп ортної інфраструктури
гривень кошторис 425020 400000 825020

2 продукту
площа вулично-дорожної мережі.на яких 

планується провести поточний ремонт,.кв.м.
кв.м план 3994 3994 3994

3 еф ективності
середня вартість 1 кв.м поточного ремонту 
вулично-дорожньої мережі,грн.

гривень розрахунок 106 100 206

4 якості

Селищний голова Щ л

/

Я.Я.Наум
\Д ф д п и с1 

1

(ініціали та прізвище)

М.П.



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 "06 І/ШЮШМ 2019 року №
(найм енування головного розпорядника кош тів д ерж авного бю дж ету)

Паспорт
бюджетної програми місцевог о бюджету на 2019 рік

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

2. 0IIU00U Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117622 0470 | Реалізація програм і захотів галузі т у р и з м у  та к у р о р т і в
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 296000,00 гривень, у тому числі загального фонду 296000,00 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 08.07.2010 
№2456-У1), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджеті в".рішення Вигодської селищної ради №16-1/2019 від 28.01.2019року "Про затвердження програм бюджету Вигодської селищної
ради на 2019-2020 роки", рішення Вигодської селищної ради J4k282-1 1 /2019 від 24 . 10.2019р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік" 
б.Цілі державної політ ики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджет ної програми__________
№  з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації програм і заходів в галузі туризму і діяльності КП "Центр спадщини Вигодської вузькоколійки"
2 Взяття участі у туристичних виставках для рекламування туристичного потенціалу території ВигодськоїОТГ
О3 Облаштування сходів "Центру спадщини Вигодської вузькоколійки"

7. Мета бюджет ної програми : Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в показниках економічного розвитку селища, 
збільшення частки в"їзного туризму, покращення іміджу смт. Вигода на всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг
8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Забезпечення реалізації програм і заходів в галузі туризму і діяльності КП "Центр спадщини Вигодської вузькоколійки"
2 Взяття участі у туристичних виставках для рекламування туристичного потенціалу території Вигодської ОТГ
3 Облаштування сходів "Центру спадщини Вигодської вузькоколійки"

9. Напрями використання бюджетних кошт ів гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
Разом

1
Реалізація програми і заходів в галузі туризму і діяльності КГ1 "Центр 
спадщини Вигодської вузькоколійки" 244 500 244 500

2 Взяття участі у туристичних виставках для рекламування туристичного 1 1 500 11 500
3 Облаштування сходів "Центру спадщини Вигодської вузькоколійки" 40 000 40 000

Усього 296 000 296 000



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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний 
...іП ' іі і___

Спеціальний фонд Разом

Програма розвитку туризму і діяльності КІІ "Центр спадщини 
Вигодської вузькоколійки" на 2019 рік 296000

296000

11. Р езу л ь т а ти в н і п о к а зн и к и  б ю д ж ет н о ї п р огр ам и ______________________________________________________________________________ (грн)
№
з/п

Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загат ьний 
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 4 5 6 7

1
Реалізація програм і заходів в галузі туризму і діяльності КП  
"Центр спадщини Вигодської вузькоколійки"

256000 256000

затрат
О бсяг видатків на проведення заходів грн Кош торис 256000 - 256000

продукту -

К ількість  заходів щодо розвитку ту р и зм у  підвищення ту р и с іичн о ї привабливості і розвитку турист
ОД. Кош торис 5 - 5

К іл ь к і с т ь  в ід в ід у в а ч і в осіб
Д ані К І І "І Іентр спадщини  

В и годсь ко і вузЬ KOKOJI1 й ки" 10874 - 10874

ефективності -

Середні виграти на проведення одного іаходу 1 рн РозраXV н кови й показн и к 51200 - 51200

ЯКОСТІ -

Д и нам іка  виконання заходів розвитку іуризму . підвищ ення гуристичної привабливості і розвитку 

гуристичної інфраструктури селища
% Розраху н кови й показн и к 100 - 100

Д и н а м іка  кількості відвідувачів порівняно з минулим роком % Розраху н кови й і і оказ н и к 133,4 133,4

2 Облаштування сходів "Центру спадщини Вигодської 
в у з ь к о к о л і й к и "

40000 40000

затпаг
()бся і видатків Ір н Кош торис 40000 40000

продукту
Кількість  послу 1 Кош торис 1 1
ефективності
Середні витрати на оплачу одяТа послуги Розрахунковий показник 40000 40000

-

Селищний голова  Я Я.Наум_____
(ініціали та прізвище)



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 "06 • (ШЮМШ 2019 року №
(найменування головною розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бю джетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0118312 0512 Утилізація відходів
(КТПКВК МЬ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 146791,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду
146791,00 гривень.

5. Підстави для виконання бю дж етної програми: Конституція У країни (Закон від 28.06.19 %  №254/96. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 
№245б-У1), Наказ Міністерства фінансів У країн и від 26.08.2014 року №  836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджет ів"(зі змінами),комплексна програма розвитку агропромислового комплексу на території Вигодської селищної ради 
Долинського району Івано-Франківської області на 2019-2020 роки . рішення сесії Вигодської селищної ради №282-11/2019 від 2 4 .10.2019р "Про 
внесення змін до селищного б юджету на 2 0 19 рік"
6. Цілі держ авної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної програми
№  з/п Ціль державної політики

1
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання,оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та 
небезпечних хімічних речовин

7. Мета бю джетної програми : Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання,оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і 
захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин
8. Завдання бю джетної програми
№  з/п Завдання

1

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання,оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та 
небезпечних хімічних речовин

9. Напрями використання бюджетних кош тів грн

№ з/11 Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
Разом

Утилізація відходів (збір та вивіз ТПВ) 146791.00 146791,00

Усього 146791.00 146791.00



10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми
гри

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

11. Результативні показники бю дж етної програми
№
з/гі

Показники
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціадьн 

ий фонд
Разом

1 затрат

обсяг видатків на утилізацію відходів (вивіз ТІ1В) грн кошторис
146791.00 146791.00

2 продукту
кількість населених пунктів

ОД.
план 9 9

3 ефективності
середня вартість витрат на один населений пункт

грн.

розрахунковий
показник

163 10.00 16310.00

1

•N
у

Селищний голова
(г1

У \\
шс

\
\ Я.Я.Наум 

) \  (ініціали та прізвище)


