
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 листопада 2018 року №360

Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 12.02.2018 №29
“Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік”

Відповідно статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, на виконання ст.20, 23 Бюджетного кодексу
України, рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.12.2017
року №49 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік",
рішення 3 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.01.2018 року №95
"Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на
2018 рік", рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06.02.2018
року №115 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної
громади на 2018 рік", рішення 5 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання
від 02.03.2018 року №157 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік", рішення 6 сесії Гребінківської міської ради
7 скликання від 24.04.2018 року №196 "Про внесення змін до бюджету
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення
7 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 11.05.2018
року №261 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік", рішення 8 сесії Гребінківської міської ради
7 скликання від 08.06.2018 року №279 "Про внесення змін до бюджету
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік”, рішення
9 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 26.06.2018
року №312 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік”, рішення 10 сесії Гребінківської міської
ради 7 скликання від 17.08.2018 року №330 "Про внесення змін до бюджету
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік”, рішення
11 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 24.09.2018 року №392 "Про
внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2018 рік”, рішення 13 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання



від 23.10.2018 року №433 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік”, розпорядження
міського голови від 15.11.2018 №343 “Про внесення змін до бюджету
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018рік” та Правил
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 із
змінами та доповненнями:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 12.02.2018 року
№29 “Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік”, а саме:

внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Виконавчого
комітету Гребінківської міської ради за КПКВК МБ 0211020, 0215030, 0217460
виклавши їх в новій редакції, що додаються.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника
відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Гребінківської
міської ради Черненкову І.В.

Заступник міського голови В.М. Зінченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови  від 28.11.2018 р.№360
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської 
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.11.2018 р.  №27 -ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік

1 0200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0211020 0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 31059570,00 гривень,у тому числі загального фонду- 30360642,00 гривень та спеціального фонду- 698928,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 



Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 07 12.2017 р. №2246 - VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2І45-VIII, Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 -XIV, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22. 11. 2004р №1591 (зі змінами та доповненнями), рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №49"Про бюджет 
міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; рішення 3 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23 січня 2018 року №95 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної 
територіальної громади на 2018 рік", рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06 лютого 2018 року №115 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 
2018 рік", рішення 5 сесії  Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 02 березня 2018 року №157, рішення  6 сесії 
Гребінківської міської ради 7 скликання "Про  внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 24 квітня 2018 року № 196,  рішення  7 (позачергової) 
сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про  внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 11 травня 2018 року №261, рішення 8 сесії 
Гребінківської міської ради 7 скликання "Про  внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 08 червня 2018 року №279, рішення  9 (позачергової) 
сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про  внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 26 червня 2018 року №312, рішення 10 сесії 
Гребінківської міської ради 7 скликання "Про  внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 17 серпня 2018 року №330, рішення 11 сесії 
Гребінківської міської ради 7 скликання "Про  внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 24 вересня 2018 року №392, рішення 13 сесії 
Гребінківської міської ради 7 скликання "Про  внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 23 жовтня 2018 року №433, розпорядження міського 
голови "Про  внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 15 листопада 2018 року №343.
.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн.)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0211020 0921

0211020 - Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в 
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

30360642,00 698928,00 31059570,00

Забезпечити надання відповідних послуг денними 
загальноосвітніми навчальними закладами 30360642,00 698928,00 31059570,00

Усього 30360642,00 698928,00 31059570,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(грн.)



Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 
роки 0211020 170000,00 0,00 170000,00

Програма сприяння організації цивільного захисту 
населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік 0211020 20160,00 0,00 20160,00

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської 
ОТГ на  2018 рік 0211020 0,00 198775,00 198775,00

Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків 
та приміщень закладів освіти засобами обліку теплової 

енергії в м. Гребінка на 2018 рік
0211020 0,00 90000,00 90000,00

Усього 190160,00 288775,00 478935,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця 
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0211020

0211020 - Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в 
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

Забезпечити надання відповідних послуг 
денними загальноосвітніми навчальними 

закладами
Затрат

кількість закладів (за ступенями шкіл) од. Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 
скликання  "Про прийняття із спільної 

власності територіальних громад 
Гребінківського району у комунальну власність 

Гребінківської міської об'єднаної 
територіальної громади об'єктів нерухомого 

майна"  від 22.12.2017 року №24 

6

кількість класів (за ступенями шкіл) од. Мережа 84

середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу

од. Штатний розпис
184,25

середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до 

педагогічного персоналу

од. Штатний розпис
6

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис
5

середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис
72,75

всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. Штатний розпис
268,00

Продукту

сереньорічна кількість учнів осіб Мережа 1399



Ефективності
діто-дні відвідування днів Журнал обліку відвідування 235032

середні витрати на 1 учня грн. Кошторис/середньорічна кількість учнів 22201,27

Якості
кількість днів відвідування днів Робочий навчальний план 168

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд спеціальний фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови          В.М. Зінченко
(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської 
міської ради          Н.Б. Бондаренко

(підпис) (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 28.11.2018 р. №360
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового відділу виконавчого комітету 
Гребінківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.11.2018 р.  №27-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік

1 0200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0215030 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2249277,00 гривень,у тому числі загального фонду- 2249277,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 07 12.2017 р. №2246 - VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в 
Україні";  Закон України від 24 грудня 1993 року "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-XII;Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХII; Закон України "Про позашкільну освіту" 
від 22.06. 2000 № № 1841-III; Постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"; Наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами та доповненнями); 
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"; рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №49 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 
2018 рік"; рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06 лютого 2018 року №115 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; рішення  
6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про  внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 24 квітня 2018 року № 196, рішення 10 
сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про  внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 17 серпня 2018 року №330, рішення 11 
сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про  внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 24 вересня 2018 року №392, 
розпорядження міського голови "Про  внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 15 листопада 2018 року №343.

6. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного вфідпочинку і дозвілля дітей та молоді, 
самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми



N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

1 0215031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн.)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0215031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

2249277,00 0,00 2249277,00

Підготовка спортивного резерву та підвищення 
рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-

юнацькими спортивними школами 2249277,00 0,00 2249277,00

Усього 2249277,00 0,00 2249277,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця 
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0215031
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

Підготовка спортивного резерву та 
підвищення рівня фізичної підготовленості 

дітей дитячо-юнацькими спортивними 
школами

Затрат



кількість комунальних ДЮСШ, видатки на 
утримання яких здійснюються з бюджету од.

Рішення 2 сесії Гребінківської міської 
ради 7 скликання  "Про прийняття із 

спільної власності територіальних 
громад Гребінківського району у 

комунальну власність Гребінківської 
міської об'єднаної територіальної 

громади об'єктів нерухомого майна"  від 
22.12.2017 року №24 

1

обсяг витрат на утримання комунальних 
ДЮСШ, видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету
грн. Кошторис 2249277,00

кількість штатних працівників комунальних 
ДЮСШ, видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету
осіб Штатний розпис 15

у тому числі тренерів осіб Штатний розпис 11

Продукту
середньорічна кількість учнів комунальних 

ДЮСШ, видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету

осіб План роботи 207

Ефективності

середні витрати на навчально-тренувальну 
роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на 

одного учня
грн.

кошторис/середньорічна кількість учнів 
комунальних ДЮСШ, видатки на 
утримання яких здійснюються з 

бюджету

10866,07

Якості
кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на 

утримання яких здійснюються з бюджету, які 
здобули призові місця в всеукраїнських 

спортивних змаганнях

осіб Звіт 5-ФК 15

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови          В.М. Зінченко
(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 
Гребінківської міської ради

         Н.Б. Бондаренко

(підпис) (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  міського голови від 28.11.2018 р. №360
Виконавчий комітет Гребінківської  міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської  
міської ради

(найменування  місцевого фінансового  органу)

від 28.11.2018 р.  №27-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік

1 0200000 Виконавчий комітет Гребінківської  міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської  міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального  виконавця)

3 0217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1953932,00  гривень,у тому числі загального фонду- 1929542,00 гривень та спеціального фонду- 24390,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 07 12.2017 р. №2246 - VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами та 
доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 Про затвердження складових прогрмної класифікації  видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами і 
доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами та доповненнями від 30.11.2012 р. № 1260 та від 10.09.2015 р. № 765), рішення 2 сесії Гребінківської  
міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №49 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 5 сесії  Гребінківської  міської ради 7 скликання "Про внесення 
змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 02 березня 2018 року №157, рішення  6 сесії Гребінківської  міської ради 7 скликання "Про  внесення змін до бюджету 
Гребінківської  міської об'єднаної територіальної  громади на 2018 рік" від 24 квітня 2018 року № 196, рішення 8 сесії Гребінківської  міської ради 7 скликання "Про  внесення змін до бюджету 
Гребінківської  міської об'єднаної територіальної  громади на 2018 рік" від 08 червня 2018 року №279, рішення 9 (позачергової) сесії Гребінківської  міської ради 7 скликання "Про  внесення змін до 
бюджету Гребінківської  міської об'єднаної територіальної  громади на 2018 рік" від 26 червня 2018 року № 312, розпорядження міського голови від 20.07.2018 року №222 "Про здійснення перерозподілу 
видатків", рішення 10 сесії Гребінківської  міської ради 7 скликання "Про  внесення змін до бюджету Гребінківської  міської об'єднаної територіальної  громади на 2018 рік" від 17 серпня 2018 року №
330, рішення 13 сесії Гребінківської  міської ради 7 скликання "Про  внесення змін до бюджету Гребінківської  міської об'єднаної територіальної  громади на 2018 рік" від 23 жовтня 2018 року №433, 
розпорядження міського голови "Про  внесення змін до бюджету Гребінківської  міської об'єднаної територіальної  громади на 2018 рік" від 15 листопада 2018 року №343.

6. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг



7. Підпрограми, спрямовані  на досягнення мети, визначеної  паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

1 0217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн.)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0217461 0456

 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури  за рахунок коштів 

місцевого бюджету 1929542,00 24390,00 1953932,00

Забезпечення проведення поточного ремонту об`єктів 
транспортної інфраструктури 1929542,00 1929542,00

Виготовлення проектно-кошторисної документації на 
проведення капітального ремонту доріг 24390,00 24390,00

Усього 1929542,00 24390,00 1953932,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
Програма соціально-економічного  розвитку Гребінківської 

ОТГ на 2018  рік 0217460 1929542,00 24390,00 1953932,00

Усього 1929542,00 24390,00 1953932,00

10. Результативні  показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця 
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0217461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури  за рахунок коштів 

місцевого бюджету



1
Забезпечення проведення поточного ремонту 

об`єктів транспортної інфраструктури

1 Затрат

1
площа вулично-дорожньої мережі, що потребують 

поточного ремонту м.кв.
Проектно-кошторисна документація, 

дефектний акт 3846

2 Продукту

1 площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується 
провести поточний ремонт м.кв. Проектно-кошторисна документація, 

дефектний акт 3846

3 Ефективності

1 середня вартість 1 кв. м поточного  ремонту вулично-
дорожньої мережі грн. Розрахунок 501,70

4 Якості

1
динаміка відремонтованої за рахунок поточного  

ремонту площі вулично-дорожної мережі порівняно з 
попереднім роком

відс. Розрахунок 28

2
Виготовлення проектно-кошторисної  документації 

на проведення капітального ремонту доріг

1 Продукту

1
Кількість проектно-кошторисних документацій на 

проведення капітального  ремонту доріг, які потрібно 
виготовити

од.

Рішення 8 сесії 7 скликання від 
08.06.2018 року №279 "Про 
внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об'єднаної 
територіальної громади"

1

2 Ефективності

1 середня вартість проектно-кошторисної документації 
на проведення капітального ремонту доріг грн. Проектно-кошторисна документація 24390,00

3 Якості

1 відсоток виготовленої проектно-кошторисної 
документації до запланованої

відс. Розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансування

загальний фонд спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації  видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.



Заступник міського голови          В.М. Зінченко
(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської  
міської ради         Н.Б. Бондаренко

(підпис) (ініціали і прізвище)


