
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02 травня 2019 року №147

Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 25.02.2018 №62
“Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік в
новій редакції”

Відповідно статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, на виконання ст.20, 23 Бюджетного кодексу України,
рішення 15 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 21.12.2018 року №521
"Про бюджет Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік",
рішення 16 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 24.01.2019 р. №535
"Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019 рік", рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від
18.02.2019 р. №611 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік", рішення 18 сесії Гребінківської
міської ради 7 скликання від 14.03.2019 р. №639 "Про внесення змін до бюджету
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік", рішення 19
сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.04.2019 р. №673 "Про внесення
змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019
рік" та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836
(із змінами та доповненнями):

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік Виконавчого
комітету Гребінківської міської ради за КПКВК МБ 0210150, 0210180, 0211020,
0216017, 0216030, 0218240, 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.

Міський голова В.І. Колісніченко



Виконавчий комітет Гребінківської міської ради0200000

(найменування головного розпорядника)

2.

1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади

Ціль державної політики

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 травня 2019 року №147

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.

3. 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(код)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(код)

0210000

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 801 900,00 гривень та

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

20 301 900,00 гривень, у тому числі загального фонду

0210150

(код) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 1 500 000,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України від 23.11.2018.року №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), 

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами), 

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),                                                                                                                  

рішення 15 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 21.12.2018 р. №521 "Про бюджет Гребінківськоє міської обєднаної територіальної громади на 2019 рік",                                                                

рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 18.02.2019 р. №611 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" ,  

рішення 18 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 14.03.2019 р. №639 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" 

,рішення 19 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 23.04.2019 р. №673 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" . 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО



200 000,003 Витрати на придбання обладнання грн. кошторис 0,00 200 000,00

1 150,002 Кількість розроблених розпоряджень, рішень од. журнали реєстрації 1 150,00 0,00

1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнали реєстрації 1 580,00 0,00 1 580,00

2 Продукту

кошторис
0,00 1 300 000,00 1 300 000,00

1

Кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

64,00 0,00

1
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2019 рік
9 000,00 0,00

№ з/п

2 3

Усього 9 000,00

4

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми

9 000,00

1 5

Завдання

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради.

7. Мета бюджетної програми

гривень

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

8. Завдання бюджетної програми

1

18 801 900,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

2

№ з/п Усього

№ з/п

42
Затрат

53
1

64,00

2
Витрати на проведення капітального ремонту приміщення 

Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру 

надання адміністративних послуг

грн.

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

1 0,00 18 801 900,00

1 4

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Напрями використання бюджетних коштів

2 3 5

6

Придбання обладнання довгострокового користування 0,00

Усього 18 801 900,00 1 500 000,00 20 301 900,00

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

200 000,00 200 000,00

7

Матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

Усього

1

1 300 000,00 1 309 000,00

Спеціальний фонд

2
Програма капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення 

функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2019 рік 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Проведення капітального ремонту приміщення 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00

3



М.П.

4

Відсоток забезпечення працівників обладнанням

відс.

розрахунок

0,00 100,00 100,00

4
Кількість одиниць придбаного обладнання

од.
Оборотні відомості товарно-

матеріальних цінностей, накладна
0,00 10,00 10,00

4 Середні витрати на придбання одиниці обладнання грн. розрахунок 0,00 20 000,00 20 000,00

3
Питома вага запланованованих об`єктів на проведення капітального 

ремонту до кількості об`єктів в яких проведено капітальний ремонт

100,00

1
Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

4 Якості

4 Середні витрати на капітальний ремонт одного об`єкта грн.

відс.
розрахунок

0,00 100,00 100,00

2
Частка прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника

відс.
розрахунок

100,00 0,00

розрахунок 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00

1
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
од.

внутрішній облік
25,00 0,00

18,00

3

Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

внутрішній облік

293 779,68 0,00 293 779,68

2
Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника

од.
внутрішній облік

18,00 0,00

3 Ефективності

25,00

3

Кількість об`єктів, в яких планується провести капітальний ремонт

од.

Рішення 15 сесії Гребінківської 

міської ради від 21.12.2018 року 

№512 "Про затвердження Програми 

капітального ремонту приміщення 

Гребінківської міської ради для 

забезпечення функціонування 

Центру надання адміністративних 

послуг на 2019 рік"

0,00 1,00 1,00

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

02.05.2019

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету                Н.Б. Бондаренко

Міський голова               В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:



Виконавчий комітет Гребінківської міської ради0200000

(найменування головного розпорядника)

2.

Ціль державної політики

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 травня 2019 року №147

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.

3. 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

(код)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(код)

0210000

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 310 000,00 гривень та

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

310 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

0210180

(код) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний  кодекс України,

Закон України від 23.11.2018.року №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 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),

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами та доповненнями),

 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами та 

доповненнями),

 Рішення 15 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 21.12.2018 р. №521 "Про бюджет Гребінківськоє міської обєднаної територіальної громади на 2019 рік"																																																													;

 Рішення 16 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 24.01.2019 р. №535 "Про внесення змін до бюджету Гребінківськоє міської обєднаної територіальної громади на 2019 рік"																																																													;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 18.02.2019 р. №611 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", 

Рішення 19 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 23.04.2019 р. №673 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови



1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у регіоні 

Усього 310 000,00 0,00 310 000,00

2
Програма висвітлення діяльності Гребінківської об’єднаної територіальної громади у 

передачах районної телевізійної студії “Гребінка” 
60 000,00 0,00 60 000,00

210 000,00

2 Обсяг видатків, передбачений на виплату стипендій грн. Кошторис 25 000,00 0,00 25 000,00

1   Обсяг видатків на проведення завдань (заходів) грн. Кошторис 210 000,00 0,00

6

2

Кількість стипедій, які планується виплатити 

од.

Розпорядження міського голови 

"Про виплату щомісячної стипендії 

Барабаш О.Р., Чумарна С.А., 

Баранівська В.В., Жила Р.В."

4,00 0,00

3
Кількість примірників

од.
Внутрішній облік

400,00 0,00 400,00

1 Кількість проведених завдань (заходів) од. Внутрішній облік 25,00 0,00

№ з/п

2 3

4
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної 

громади на  2019 рік
75 000,00

4

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

7. Мета бюджетної програми

гривень

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

8. Завдання бюджетної програми

25 000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

1

№ з/п УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2

№ з/п Завдання

42
Затрат

53
1

4,00

2 Продукту

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

2 0,00 25 000,00

1 43 5

1 Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради на 2019 рік 150 000,00 0,00

7

Інформаційне забезпечення діяльності міської ради 210 000,00 0,00 210 000,00

Усього 310 000,00 0,00 310 000,00

3
Видавництво книги авторами якої є учні загальноосвітніх навчальних закладів Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади
75 000,00 0,00 75 000,00

25,00

Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання і фізичного 

розвитку

Усього

1

0,00 75 000,00

Спеціальний фонд

3
Програма роботи з обдарованою молоддю на  території Гребінківської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік 25 000,00 0,00 25 000,00

150 000,00

1 5



М.П.

3   Обсяг видатків на видавництво книги грн. Кошторис 75 000,00 75 000,000,00

100,00

3 Відсоток придбаних примірників відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

1
Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань 

(заходів), які планується провести
відс.

Розрахунок
100,00 0,00

2
Динаміка кількості виплачених стипендій в прорівнянні з  минулим 

роком
відс.

Розрахунок
100,00 0,00 100,00

500,00

4 Якості

2 Середня виплата однієї стипендії в місяць грн. Розрахунок 500,00 0,00

3 Середні витрати на видавництво одного примірника книги грн. Розрахунок 187,50 0,00 187,50

1 Середні витрати на виконання одного завдання (заходу) грн. Розрахунок 8 400,00 0,00 8 400,00

3 Ефективності

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

02.05.2019

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

Н.Б. Бондаренко

Міський голова В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

34 837 728,25 гривень, у тому числі загального фонду

0211020

(код) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 282 068,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 травня 2019 року №147

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.

3. 0921

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

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(код)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(код)

0210000

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 34 555 660,25 гривень та

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради0200000

(найменування головного розпорядника)

2.



№ з/п УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 5

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

1 0,00 760 000,00

Конституція України, 

Бюджетний кодекс України, 

Закон України від 23.11.2018.року №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 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” (зі змінами), 

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),

Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",

Рішення 15 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 21.12.2018 р. №521 "Про бюджет Гребінківськоє міської обєднаної територіальної громади на 2019 рік"

;

Рішення 16 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 24.01.2019 р. №535 "Про внесення змін до бюджету Гребінківськоє міської обєднаної територіальної громади на 2019 рік"; 

Рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 18.02.2019 р. №611 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", 

Рішення 18 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 14.03.2019 р. №639 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" 																																																				, 

Рішення 19 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 23.04.2019 р. №673 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" .																																																			

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

1

760 000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

№ з/п

№ з/п Завдання

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

гривень

2 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

Забезпечення створення умов для надання послуг у загальноосвітніх навчальних закладах

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Ціль державної політики

Організація харчування в загальноосвітніх навчальних закладах

1 4

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Усього 34 555 660,25 282 068,00 34 837 728,25

0,00 200 000,00 200 000,00

3
Створення належних умов для надання на належному рівні середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами
33 795 660,25 82 068,00 33 877 728,25



М.П.

1 5

Спеціальний фонд Усього

1
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2019 рік
33 000,00 0,00

339 191,00 237 068,00 576 259,00

3

33 000,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
Затрат

53

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Н.Б. Бондаренко

1

Міський голова В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

6 7

(підпис)

4

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки 249 800,00 0,00 249 800,00

Усього 621 991,00 237 068,00 859 059,00

0,00

од. Штатний розпис 170,00 0,00

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

02.05.2019

2 3 4

(підпис)

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд

1

2
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної 

громади на  2019 рік

6,00

2

кількість класів (за ступенями шкіл)

од.

Мережа, штати та контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

81,00 0,00 81,00

1
кількість закладів (за ступенями шкіл)

од.
Мережа, штати та контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

6,00

263,25

6 іншого персоналу од. Штатний розпис 79,75 0,00 79,75

3 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 263,25 0,00

170,00

5
 адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного)

од.
Штатний розпис

13,50 0,00 13,50

4  педагогічного персоналу

1
середньорічна кількість учнів

од.
Мережа, штати та контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

1 398,00 0,00 1 398,00

2 Продукту

1 діто-дні відвідування днів Журнал обліку відвідування 234 864,00 0,00 234 864,00

3 Ефективності

168,001 кількість днів відвідування днів Робочий навчальний план 168,00 0,00

24 919,70

4 Якості

2
середні витрати на 1 учня

грн.
Кошторис/середньорічна кількість 

учнів
24 717,93 201,77



Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми

1

№ з/п Завдання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

1 820 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

0216017

(код) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 300 000,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України від 23.11.2018 року №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік",

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),  Наказ 

Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що 

можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами)Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 

складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), 

рішення 15 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 21.12.2018 р. №521 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік,                               

рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 18.02.2019 р. №611 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", 

рішення 19 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 23.04.2019 р. №673 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.

3. 0620 Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства

(код)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(код)

0210000

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

7. Мета бюджетної програми

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради0200000

(найменування головного розпорядника)

2.

1 Забезпечення належної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

9. Напрями використання бюджетних коштів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 520 000,00 гривень та

№ з/п Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 травня 2019 року №147



М.П.

7

4

Затрат

53 6

Спеціальний фонд Усього

300 000,00 300 000,00

1 520 000,00 300 000,00 1 820 000,00

1 520 000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд№ з/п УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 5
Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства

1

Усього 1 520 000,00 300 000,00 1 820 000,00

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

1 0,00 1 520 000,00

1
Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства на 2019 

рік
1 520 000,00 300 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 820 000,00

1 42

гривень

гривень

2 Придбання спецтехніки 0,00

Усього

№ з/п

2 3 4

Кошторис 0,00 300 000,00 300 000,00

1

Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації 

житлового фонду, які потребують підтримки од.

Мережа розпорядників і одержувачів 

коштів місцевого бюджету 1,00 0,00

1

1 5

1,00

2 Витрати на придбання техніки грн.

1
Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації 

житлового фонду, яким планується надання підтримки од.
Мережа розпорядників і одержувачів 

коштів місцевого бюджету, кошторис 1,00 0,00 1,00

2 Продукту

1 520 000,00 0,00

1,00

3 Ефективності

2

Кількість одиниць техніки, яку планується придбати

од.

Програма сприяння діяльності та 

розвитку житлово-комунального 

господарства на 2019 рік

0,00 1,00

Міський голова В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

1
Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується 

надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її 

потребують

відс.
Розрахунок

100,00 0,00 100,00

4 Якості

50,00

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

02.05.2019
(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Н.Б. Бондаренко

2 Відсоток забезпеченням техніки відс. Розрахунок 0,00 50,00

1 520 000,00

2 Середні видатки на придбання техніки грн. Розрахунок 0,00 300 000,00 300 000,00

1 Середня сума підтримки одного підприємства грн. Розрахунок



Підвищення рівня благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

0200000

(найменування головного розпорядника)

2.

1 Забезпечення підвищення рівня благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 травня 2019 року №147

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.

3. 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(код)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(код)

0210000

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 239 362,00 гривень та

№ з/п

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

3 579 362,00 гривень, у тому числі загального фонду

0216030

(код) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 340 000,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 23.11.2018 року №2629-VІІІ " Про державний бюджет України на 2019 рік";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 

Закон України " Про благоустрій населених пунктів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та 

доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Прозатвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із 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 року №1260 та від 10.09.2015 року №765);

Рішення 15 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 21.12.2018 року №521 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";                                                         

Рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 18.02.2019 р. №611 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", 

Рішення 18 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 14.03.2019 р. №639 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік",  

Рішення 19 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 23.04.2019 р. №673 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" .

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми



Придбання обладнання довгострокового користування 0,00 250 000,00 250 000,00

2 обсяг видатків на придбання обладнання од. кошторис 0,00 250 000,00

0,00

5

1 047 200,00

Спеціальний фонд

5

400 000,00

250 000,00

1 Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади

2 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста

4 обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення грн. кошторис 1 047 200,00 0,00

1,00

1
обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території 

населених пунктів об'єднаної територіальної громади
грн. кошторис 1 182 162,00 0,00

3
Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків Гребінківської об'єднаної 

територіальної громадии засобами обліку теплової енергії на 2019 рік
228 000,00 50 000,00

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної 

громади на  2019 рік
145 400,00 0,00 145 400,00

400 000,00

№ з/п

2 3

1
Програма покращення благоустрою Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 

2019 рік
2 405 962,00

Усього

278 000,00

1

200 000,00 2 605 962,00

4
Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2017-2020 роки

42

гривень

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста

1 4

Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів електромереж

№ з/п УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів електромереж4 1 047 200,00 0,00

2

4

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

№ з/п Завдання

1

1 182 162,00

3
кількість комунальних підприємств по благоустрою,  які потребують 

підтримки
од.

мережа розпорядників і одержувачів 

коштів місцевого бюджету 
1,00 0,00

1 047 200,00

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

3 0,00 950 000,00

3

950 000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

4 Забезпечення сприятливих умов для співфінансування людей та тварин

5
Поводження з безпритульними тваринами на території Гребінківської об'єднаної 

територіальної громади
60 000,00 90 000,00 150 000,00

Програма поводження з безпритульними тваринами на території Гребінківської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік
60 000,00 90 000,00 150 000,00

5

Спеціальний фонд

Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної 

громади
1 182 162,00 0,00 1 182 162,00

2

1

Усього 3 239 362,00 340 000,00 3 579 362,00

1

Усього

Затрат

53 6 7

Усього 3 239 362,00 340 000,00 3 579 362,00



М.П.

5
динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов 

співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком
відс. розрахунок 50,00 50,00 100,00

100,004
динаміка кількості об'єктів, що утримуються порівняно з попереднім 

роком
відс. розрахунок 100,00 100,00

100,00

3
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання 

підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують
відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

1 відсоток охоплення території відс. розрахунок 100,00 0,00

4 Якості

2 відсоток кількості придбаного обладнання до кількості запланованого відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

24 933,334 середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж грн. розрахунок 24 933,33 0,00

5 середня вартість одного заходу грн. розрахунок 60 000,00 45 000,00 50 000,00

530,35

3 середня сума дотації на одне підприємство грн. розрахунок 950 000,00 0,00 950 000,00

1 середні витрати на один га території грн. розрахунок 530,35 0,00

2 середня вартість одиниці обладнання грн. розрахунок 0,00 10 000,00 10 000,00

3 Ефективності

42,004
кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів 

об'єднаної територіальної громади
од технічні паспорти мереж 42,00 0,00

5
кількість запланованих заходів по поводженню з безпритульними 

тваринами
од.

Програма поводження з 

безпритульними тваринами на 

території Гребінківської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік, 

рішення 17 сесії міської ради 7 

скликання від 18.02.2019 №610

1,00 2,00 3,00

2 229,00

3
кількість комунальних підприємств по благоустрою, яким планується 

надання підтримки
од. внутрішній облік 1,00 0,00 1,00

1 площа території га внутрішній облік 2 229,00 0,00

2 кількість одиниць придбаного обладнання од.
оборотні відомості товарно-

матеріальних цінностей, накладна
0,00 25,00 25,00

5
обсяг видатків на поводження з безпритульними тваринами на 

території Гребінківської об'єднаної територіальної громад
грн. кошторис 60 000,00 90 000,00 150 000,00

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

02.05.2019

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Н.Б. Бондаренко

Міський голова В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

2 Продукту



Матеріально-технічне забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

306 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

0218240

(код) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 23.11.2018 року №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",  Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів" (із змінами),  Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів (із змінами),   рішення 16 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 24.01.2019 р. №535 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік",  рішення 19 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 23.04.2019 р. №673 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік". 																																																									

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 травня 2019 року №147

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.

3. 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони

(код)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(код)

0210000

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 306 000,00 гривень та

№ з/п

№ з/п Завдання

Забезпечення заходів з територіальної оборони

7. Мета бюджетної програми

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради0200000

(найменування головного розпорядника)

2.

1 Створення умов для сталого функціонування державних органів і організацій, економіки, об’єктів інфраструктури та життєдіяльності населення при виникненні воєнної загрози і у воєнний час

Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми

1



М.П.

Проведення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу 

підрозділів територіальної оборони

1 4

№ з/п УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 5

Усього

1
Програма "Територіальна оборона"  Гребінківської міської ОТГ на 2018-2020 роки

306 000,00 0,00

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

1 0,00 306 000,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2

Продукту

53

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Н.Б. Бондаренко

1

Міський голова В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

6 7

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

306 000,00

1

0,00 306 000,00

(підпис)

4

1 5

Спеціальний фонд

гривень

Усього

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

306 000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

306 000,00 0,00 306 000,00

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

02.05.2019

№ з/п

2 3

Усього 306 000,00

4

(підпис)

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми

4,00

2 Ефективності

1
Кількість проведених заходів

од.
Програма "Територіальна оборона" 

Гребінківської міської ОТГ на 2018-

2020 роки

4,00 0,00

100,001
Відсоток забезпечення матеріально-технічними засобами підрозділів 

територіальної оборони відповідно до потреб
відс.

Розрахунок
100,00 0,00

76 500,00

3 Якості

1
Середні витрати на проведення одного заходу

грн.
Розрахунок (кошторис/кількість 

проведених заходів)
76 500,00 0,00


