
ЗАТВЕРДЖЕНО (
Наказ Міністерства фіна.. -  України 26 серпня 2014 року № 836
(у редахції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № і 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм" 
Заставнівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

02,02,202!__________________ №  _ [8-£ _________________________________________

_________ 0100000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

_________ Заставнівська міська рада______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062140 -
(код за ЄДРПОУ)

2. __________0110000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету')

________Міська рада________
(найменування відповідального виконавця)

04062140
(код за ЄДРПОУ)

з. _________ 0116030_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 6030_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________0620__________  Організація благоустрою населених пунктів____________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

2452800000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 100 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон 
України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закон України "Про відходи", рішення Заставнівської міської 
ради від 24,12,2020 року №63/5-2020 "Про міський бюджет на 2021 рік" ________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня благоустрою міста
2 Реалізація заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території Заставнівської ОТГ

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста, реалізація заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарнро-технічиому стані території Заставнівської ОТГ, її очищення та 
озеленення

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

і Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу
2 Забезпечення підтримки комунальних підпоиємств для утримання та експлуатації житлового фонду
3 Забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану обєктів благоустрою
4 Забезпечення поточного обслуговування мереж вуличного освітлення та установка нового
5 Забезпечення зимового утримання доріг
6 Впорядкування кладовищ та сміттєзвалищ
7 Проведення капітального ремонту парку



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1

Забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану обєктів 
благоустрою, забезпечення поточного обслуговування мереж вуличного освітлення та 
установка нового,забезпечення зимового утримання доріг, впорядкування кладовищ та 
сміттєзвалищ

5 100 000,00 0,00 5 100 000,00

2 Здійснення капітального ремонту парк памятки садово-паркового мистецтва 
"Заставні вський"

0,00 0,00 0,00

У С Ь О Г О 5100 000,00 0,00 5 100 000,00

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

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

1 2 3 4 5
і Програма благоустрою та дорожнього фонду Заставні вської міської обєднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки
5 100 000,00 0,00 5 100 000,00

Усього 5 100 000,00 0,00 5 100 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

і 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

площа, що підлягає прибиранню, догляду га. розрахунково 17,70 0,00 17,70
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою га. розрахунково 8,00 0,00 8,00

продукту 0,00
площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати га. розрахунково 8,00 0,00 8,00

ефективності 0,00
середні витрати на догляд 1 га території тис.грн. розрахунково 20,40 0,00 20,40

середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища тис.грн. розрахунково 95,60 0,00 95,60
якості 0,00

питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає 
догляду та прибіранню

відс. розрахунково 100,00 0,00 100,00

питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується 
здійснювати, у загальній площі кладовищ

відс. розрахунково 100,00 0,00 100,00

Міський голова / \ !М ( / \  Василь РАДИШ

органу)

йілу Світлана БУИНОВСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


