
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__30 жовтня 2020___ року                    Старокостянтинів                         № ____298/2020-р_____ 

 

 

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 рік 

по Вербородинській сільській 

раді 

 

 

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання 

паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів до їх виконання, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року 

№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 

складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від              

23 жовтня 2020 року № 48/42/VІІ «Про внесення змін до бюджету 

Вербородинської сільської ради на 2020 рік», керуючись статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на       

2020 рік у новій редакції (додаються): 

КПКВКМБ 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»; 

КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»; 

КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;  

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету». 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на виконувача 

обов’язків старости сіл Вербородинці, Гнатки Галину БОРУК.  

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

30 жовтня 2020 року № 298/2020-р 

  

 

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

 1. 0100000 Вербородинська сільська рада 26092927 

          (код)                                                           (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

 2. 0110000 Вербородинська сільська рада 26092927 

         (код)                                                          (найменування  відповідального виконавця) (КОД ЄДРПОУ) 

 3. 0110150 0150    0111 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної в містах ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

22314505000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня місцевого 

бюджету) 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 

(код 

бюджету) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 488979 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 488979 

грн 00 коп. та спеціального фонду – 00 грн 00 коп. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Закон України «Про місцеве самоврядування в 
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Україні»; Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; рішення 

Вербородинської сільської ради від 19 грудня 2019 року № 3 «Про сільський бюджет Вербородинської сільської ради на 

2020 рік»; рішення Вербородинської сільської ради від 15 квітня 2020 року № 12 «Про внесення змін до сільського 

бюджету Вербородинської сільської ради на 2020 рік»; рішення міської ради від 03 липня 2020 року № 28/41/VII «Про 

внесення змін до бюджету Вербородинської сільської ради на 2020 рік»; рішення міської ради від 23 жовтня 2020 року       

№ 48/42/VII «Про внесення змін до бюджету Вербородинської сільської ради на 2020 рік». 

 

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

 

№ з/п Ціль державної політики 

 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради 

 

7. Мета бюджетної програми: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності сільської ради. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ з/п Завдання 

 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

гривень 

№ 

з/п 
Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

1 Забезпечення виконання повноважень місцевого 488979,00 0,00 488979,00 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 

 самоврядування, які визначені законодавством    

Усього 488979,00 0,00 488979,00 

 

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

гривень 

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд 

   

Усього     

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат     0,00 

 кількість штатних одиниць Шт. од. Штатний розпис 1,50 0,00 1,50 

2 Продукту     0,00 

 кількість отриманих листів, 

звернень 
Од. Книга реєстрації 300 0 300 

3 Ефективності      

 

кількість виконаних листів, 

звернень на одного 

працівника 

Од. Розрахунок 100 0 100 



4 

Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 витрати на утримання однієї 

штатної одиниці 
Тис. грн Розрахунок 325,99 0,00 325,99 

 

Голова комісії з реорганізації     

  (підпис)                (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Виконувач обов’язків старости  

сіл Вербородинці, Гнатки 
  

  

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       

 

 

 

Керуючий справами                                                                  підпис                                                                 Валентина ЯНЗЮК 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження міського голови 

30 жовтня 2020 року № 298/2020-р 

 

  

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

 1. 0100000 Вербородинська сільська рада 26092927 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

 2. 0110000 Вербородинська сільська рада 26092927 

         (код)                                                              (найменування  відповідального виконавця) (КОД ЄДРПОУ) 

 3. 0112152 2152 1090 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» 22314505000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня місцевого 

бюджету) 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 

(код бюджету) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4600 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 4600 грн 

00 коп. та спеціального фонду – 00 грн 00 коп. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»; Бюджетний  Кодекс України; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; рішення 

Вербородинської сільської ради від 19 грудня 2019 року № 3 «Про сільський бюджет Вербородинської сільської ради на
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2020 рік»; рішення міської ради від 23 жовтня 2020 року № 48/42/VII «Про внесення змін до бюджету Вербородинської 

сільської ради на 2020 рік». 

 

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

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 Проведення медогляду призовників, кандидатів на військову службу за контрактом та у військовому резерві 

 

7. Мета бюджетної програми: забезпечення проведення медогляду призовників, кандидатів на військову службу за 

контрактом та у військовому резерві. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Завдання 

 
Забезпечення проведення медогляду призовників, кандидатів на військову службу за контрактом та у військовому 

резерві 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

  гривень 

№ 

з/п 
Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 

Проведення медогляду призовників, кандидатів на 

військову службу за контрактом та у військовому 

резерві  

4600,00 0,00 4600,00 

Усього 4600,00 0,00 4600,00 
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10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються в складі бюджетної програми 

гривень 

№ 

з/п 
Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 Програма фінансування первинних медичних 

оглядів громадян України Старокостянтинівської 

міської об’єднаної територіальної громадян при 

призові на військову службу в 2020 році 

4600,00 0,00 4600,00 

Усього 4600,00 0,00 4600,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат      

 кількість медоглядів призовників, 

кандидатів на військову службу 

за контрактом та у військовому 

резерві, які необхідно провести 

Од. Списки  10 0 10 

2 Продукту      

 кількість медоглядів призовників, 

кандидатів на військову службу 

за контрактом та у військовому 

резерві, які планується провести 

Од. Списки  10 0 10 

3 Ефективності     0,00 

 середня вартість одного  Грн Розрахунок 460,00 0,00 460,00 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 медичного огляду      

4 Якості      

 питома вага проведених 

медичних оглядів, які потрібно 

провести 

% Розрахунок 100 0 100 

 

 

Голова комісії з реорганізації     

  (підпис)              (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Виконувач обов’язків старости  

сіл Вербородинці, Гнатки 
  

  

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       

 

 

 

Керуючий справами                                                                     підпис                                                                Валентина ЯНЗЮК 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

30 жовтня 2020 року № 298/2020-р 

 

 

 Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

1. 0100000 Вербородинська сільська рада 26092927 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

2. 0110000 Вербородинська сільська рада 26092927 

 (код)                                                                      (найменування  відповідального виконавця) (КОД ЄДРПОУ) 

3. 0114060 4060 0828 
«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

22314505000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня місцевого 

бюджету) 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 

(код бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 235096 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 204466 

грн 00 коп. та спеціального фонду – 30650 грн 00 коп. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»; Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; рішення 

Вербородинської сільської ради від 19 грудня 2019 року № 3 «Про сільський бюджет Вербородинської сільської ради на 

2020 рік»; рішення Вербородинської сільської ради від 15 квітня 2020 року № 12 «Про внесення змін до сільського
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бюджету Вербородинської сільської ради на 2020 рік»; рішення міської ради від 23 жовтня 2020 року № 48/42/VII «Про 

внесення змін до бюджету Вербородинської сільської ради на 2020 рік». 

 

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

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

 

7. Мета бюджетної програми: надання послуг з організації культурного дозвілля населення. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Завдання 

 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                 гривень 

№ 

з/п 
Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і 

зміцнення культурних традицій 
204446,00 650,00 205096,00 

2 Виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт приміщення клубу 
0,00 30000,00 30000,00 

Усього 204446,00 30650,00 235096,00 
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10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються в складі бюджетної програми 

 гривень 

№ 

з/п 
Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

     

Усього    

 

11. Результативні показники бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат     0,00 

 
середнє число окладів (ставок) керівних 

працівників 
Од.  Штатний розпис 1 0 1,00 

 кількість установ, усього Од. Мережа 1 0 1 

 

видатки загального фонду на забезпечення 

діяльності палаців, будинків культури, 

клубів та інших закладів клубного типу   

Тис. грн Річний звіт 204,45 0,00 204,45 

 

загальна потреба у виготовленні проєктно-

кошторисної документації по капітальному 

ремонту приміщень 

Шт. 
Технічна 

документація 
0 1 1 

2 Продукту      

 кількість реалізованих квитків Шт. Мережа 0 220 220 

 кількість відвідувачів, усього Осіб Мережа 650 0 650 

 
планується виготовлення проєктно-

кошторисної документації з капітального  
Шт. Акт 0 1 1 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 ремонту приміщення клубу      

3 Ефективності     0,00 

 середня вартість одного квитка  Грн Мережа 0,00 3,00 3,00 

 середні витрати на одного відвідувача Грн Розрахунок 314,53 0,00 314,53 

 витрати виготовлення 1-ї проєктно-

кошторисної документації з капітального 

ремонту приміщення клубу 

Тис. грн Розрахунок 0,00 30,00 30,00 

4 Якості      

 динаміка збільшення відвідувачів у 

плановому періоді відповідно до 

фактичного показника попереднього 

періоду 

% Розрахунок 100 0 100 

 
питома вага кількості виготовлених 

проєктів до загальної потреби 
% Розрахунок 0 100 100 

 

Голова комісії з реорганізації     

  (підпис)              (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО 

 
  

   

Виконувач обов’язків старости  

сіл Вербородинці, Гнатки 
  

  

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       

 

Керуючий справами                                                                 підпис                                                                     Валентина ЯНЗЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

30 жовтня 2020 року № 298/2020-р 

 

 Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

1. 0100000 Вербородинська сільська рада 26092927 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

2. 0110000 Вербородинська сільська рада 26092927 

            (код)                                                             (найменування  відповідального виконавця) (КОД ЄДРПОУ) 

3. 0116030 6030 0620 «Організація благоустрою населених пунктів» 22314505000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня місцевого 

бюджету) 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету) 

(код бюджету) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 512336 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 512336 

грн 00 коп. та спеціального фонду – 0 грн 00 коп. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»; Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; рішення 

Вербородинської сільської ради від 19 грудня 2019 року № 3 «Про сільський бюджет Вербородинської сільської ради на 

2020 рік»; рішення Вербородинської сільської ради від 15 квітня 2020 року № 12 «Про внесення змін до сільського бюджету 

Вербородинської сільської ради на 2020 рік»; рішення міської ради від 23 жовтня 2020 року № 48/42/VII
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«Про внесення змін до бюджету Вербородинської сільської ради на 2020 рік». 

 

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

 

№ з/п Ціль державної політики 

 Підвищення рівня благоустрою сіл 

 

7. Мета бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою сіл. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Завдання 

1 Благоустрій території сіл 

2 Забезпечення благоустрою кладовищ 

3 Обслуговування мережі вуличного освітлення 

 

9. Напрямки використання бюджетнихкоштів 

гривень 

№ 

з/п 
Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 Благоустрій території сіл 434749,00 0,00 434749,00 

2 Забезпечення благоустрою кладовищ 43000,00 0,00 43000,00 

3 Обслуговування мережі вуличного освітлення 34587,00 0,00 34587,00 

Усього 512336,00 0,00 512336,00 
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10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються в складі бюджетної програми 

гривень 

№ 

з/п 
Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 
Програма по благоустрою території сіл Вербородинці та 

Гнатки на 2020 рік 
512336,00 0,00 512336,00 

Усього 512336,00 0,00 512336,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця

виміру 
Джерелоінформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат     0,00 

 
загальна площа сіл, що потребує 

благоустрою 
га Карта 26,00 0,00 26,00 

 
загальна площа кладовищ, що 

потребують благоустрою 
га Розрахунок 2,80 0,00 2,80 

 
загальна кількість світлоточок, що 

потребує обслуговування  
Шт. Карта 60 0 60 

2 Продукту     0,00 

 площа сіл, благоустрій яких 

планується здійснити 
га Розрахунок 26,00 0,00 26,00 

 площа кладовищ, благоустрій яких 

планується здійснювати 
га Розрахунок 2,80 0,00 2,80 

 кількість світлоточок,  Шт. Розрахунок 60 0 60 



4 

 

Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 обслуговування яких здійснюється      

3 Ефективності     0,00 

 середньорічні витрати на 

благоустрій 1 га сіл 
Тис. грн Карта 16,721 0,00 16,721 

 середньорічні витрати на 

благоустрій 1 га кладовища 
Тис. грн Карта 15,357 0,00 15,357 

 середні витрати на обслуговування 

1-ї світлоточки 
Тис. грн Карта 0,576 0,00 0,576 

4 Якості     0,00 

 питома вага площі сіл, благоустрій 

яких планується здійснювати, у 

загальній площі 

% Розрахунок 100 0 100 

 питома вага площі кладовищ, 

благоустрій яких планується 

здійснювати, у загальній площі 

кладовищ 

% Розрахунок 100 0 100 

 питома вага кількості світлоточок, 

які планується обслуговувати до 

загальної площі світлоточок 

% Розрахунок 100 0 100 

 

 

Голова комісії з реорганізації     

  (підпис)                (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

      



 

 

5 

ПОГОДЖЕНО 
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Виконувач обов’язків старости  

сіл Вербородинці, Гнатки 
  

  

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       

 

 

 

Керуючий справами                                                                  паідпис                                                                   Валентина ЯНЗЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

30 жовтня 2020 року № 298/2020-р 

 

 Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

  1. 0100000 Вербородинська сільська рада 26092927 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

  2. 0110000 Вербородинська сільська рада 26092927 

          (код)                                                                (найменування  відповідального виконавця) (КОД ЄДРПОУ) 

  3. 0117461 7461 0456 
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок місцевого бюджету» 

22314505000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня місцевого 

бюджету) 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 

(код 

бюджету) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 166876 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 150000 

грн 00 коп. та спеціального фонду – 16876 грн 00 коп. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»; Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; рішення 

Вербородинської сільської ради від 19 грудня 2019 року № 3 «Про сільський бюджет Вербородинської сільської ради на
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2020 рік»: рішення міської ради від 03 липня 2020 року № 28/41/VII «Про внесення змін до бюджету Вербородинської 

сільської ради на 2020 рік»; рішення міської ради від 23 жовтня 2020 року № 48/42/VII «Про внесення змін до бюджету 

Вербородинської сільської ради на 2020 рік». 

 

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

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 Забезпечити проведення ремонту об’єктів транспортної інфраструктури   

 

7. Мета бюджетної програми: забезпечення проведення ремонту об’єктів транспортної інфраструктури. 

   

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Завдання 

 Забезпечення проведення ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

гривень 

№ 

з/п 
Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 Ремонт об’єктів транспортної інфраструктури   150000,00 0,00 150000,00 

2 
Виготовлення проєктно-кошторисної документації 

з капітального ремонту дороги 
0,00 16876,00 16876,00 

Усього 150000,00 16876,00 166876,00 
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10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються в складі бюджетної програми 

гривень 

№ 

з/п 
Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

     

Усього    

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат      0,00 

  загальна протяжність доріг км Перелік 10,16 0,00 10,16 

 загальна потреба у виготовленні проєктно-

кошторисної документації з капітального 

ремонту дороги 

Шт. Перелік 0 1 1 

2 Продукту     0,00 

 протяжність доріг, які планується 

відремонтувати 
км Перелік 3,00 0,00 3,00 

 планується виготовлення проєктно-

кошторисної документації з капітального 

ремонту дороги 

Шт. Розрахунок 0 1 1 

3 Ефективності     0,00 

 середня вартість за ремонт 1 км дороги  Тис. грн Розрахунок 50,00 0,00 50,00 

 середня вартість виготовлення проєктно- Тис. грн Розрахунок 0,00 16,88 16,88 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 кошторисної документації з капітального 

ремонту дороги 

     

4 Якості       

  питома вага протяжності дороги, яку 

планується відремонтувати до загальної 

протяжності доріг  

% Розрахунок 29,50 0 29,50 

 питома вага кількості виготовлення 

проектів до загальної потреби 
% Розрахунок 0 100 100 

 

 

Голова комісії з реорганізації     

  (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО 

 
  

   

Виконувач обов’язків старости  

сіл Вербородинці, Гнатки 
  

  

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       

 

 

 

Керуючий справами                                                               підпис                                                                        Валентина ЯНЗЮК 

 
 


