
УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

17 квітня 2019 р. м. Почаїв №

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2019 рік

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до рішення сесії міської ради від 
12.04.2019 року № 1787 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік», 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів 
про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 року № 836:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми Почаївської міської ради 
на 2019 рік за КПКВК МБ, що додається:

1.1. 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я».
2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Почаївської міської 

ради на 2019 рік та затвердити її в новій редакції за КПКВК МБ, що додається:
2.1. 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського гйлрйиЧубикаАВ.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Накг.з Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № S36
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року Ns 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17 квітня 2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету иа 2019 рік

(код) (КФКВК) (Ешйменуиання бюджетної програми)

1. 0100000 Почаївська міська рада
(код) (найменування юловного розпорядника)

2. 0110000 Почаївська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0112152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

4. Обсяг бюджетних иризначень-'бюджетних асигпуваїп» 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 60 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення 41 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про затвердження Програми "Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоровя, що надають первинну медичну 
допомогу на території Почаївської мотг";
Рішення 42 сесії Почаївської міської ради 7 скликання"Провнесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 12.04.2019 р. №1787

6, Цілі державної політики, па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

7. Мста бюджетної прої рами
Забезпечення проведення інших заходів у галузі первинної ланки охорони здоровя Почаївської МОТГ.

8. Завдання бюдже тної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити придбання обладнання довгостроковою користування для задладів падання первинної медичної допомоги Почаївської МОТІ .



гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрями використання бюджет них коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Оснащення ФАП в с. СТ. Тираж та с.Комарин відповідним комп'ютерним 
обладнанням. 0,00 30 000.00 30 000,00

2 Придбання електрокардіографа для A31JCM м. І Іочаїв. 0.00 ЗО 000.00 30 000,00
Усього 0,00 60 000,00 60 000,00

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
"Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров'я, що надають 
первинну медичну допомогу на територыъ 11очаъвськоъ МОТГ" 0,00 60 000,00 60 000,00

Усього 0,00 60 000,00 60 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п 1 Іоказники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Загпаг

Обсяг видатків на придбання обладнання. ТИС. грії. Рішення сесії №1787 від 
12.04 2019р. 0,00 60,00 60,00

Продукту
Кількість закладів надання первинної медичної допомоги. од. Рішення сесії №1787 від

. 12.04 2019р. 0,00 3,00 3,00

Ефективності
Середній обсяг витрат на один заклад. тисл рі$/ Розрахунок 0,00 20,00 20.00

Якості  /“
Відсоток виконання заходів. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

7
/ Бойко В,С, 

(ініціали/! ні шал. іірг.івише)

Боцюк О.І.
(ініціал ь'ініціал, при вище)

Міський головна



ЧАТВНРДЖЕНО
Кгкал Міністерства, фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції накату Міністерства фінансів України від 25 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження МІСЬКОГО ГОЛОВИ

(найменування головного розпорядника копта місценого бюджету)

від 17 квітня 2019 року №___ __________ _

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетпих асигнувань 3 814 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 914 500,00 гривень та

1. 0100000 Почаївська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)

2, 0110000 Почаївська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

спеціального фонду- 900 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
'Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні
Рішення 38 сесії Почаївської міської ради 7 скликання"Про міський бюджет на 2019 рік" від 21.12,2018 №1628;
Рішення 41 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік";
Рішення сесії Почаївської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету па 2019 рік" від 01.03.2019 року №1746.

6, Цілі державної політики, па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п І (іль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюдже тної проч рами

№ з/п Завдання

1 Забезпечення капітального ремонту окремої території (парку, скверу тощо)
2 Забезпечення утримання в належному етапі об'єктів благоустрою



гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Саночистка вулична 1 062 300.00 0.00 1 062 300.00
2 Вуличне ОСВІТЛСНЕ1Я 901 400,00 0.00 901 400.00
3 Обслуговування кладовищ 228 600,00 0.00 228 600.00
4 Обслуговування міського туалету 82 200.00 0.00 82 200,00
5 Обслуговування иапків.сквепів.тощо. 640 000.00 0,00 640 000,00
6 Відновлення іюкшіття центоальпої площі парку ім. Т.Г. Шевченка 0.00 900 000,00 900 000,00

Усього 2 914 500,00 900 000,00 3 814 500,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд УсьОЕ'О

1 2 3 4 5

і Програма капітального ремонту, облаштування, встановлення об'єктів та 
елементів благоустрою на території 1 Іочаїнської МОТГ. 0,00 900 000,00 900 000,00

Усього 0,00 900 000,00 900 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одні ги ця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
За і пат

площа окремої території (парків, скверів тощо) іа Облік установи 0,00 2,05 2,05
кількість обектін благоустрою, які планується утримувати в 

належному стані ОД.
План проведення робіт по 

благоустрою території 
Почаївської МОТГ

5,00 0,00 5,00

Продукту
площа на якій планується провести капітальний ремонт

j а
1 ілан проведення робіт по 

благоустрою території 
Почаївської МОТГ

0,00 0,23 0,23

Вартість робіт, які планується провести на утримання вулично- 
дорожньої мережі тис гри.

План проведення робіт по 
благоустрою території 

Почаївської МОТГ
1 062,30 0,00 1 062.30

Вартість робіт, які планується провести на утримання 
вуличного освітлення тис.грн.

План проведешся робіт по 
благоустрою території 

1 Іочаївської МОТГ
901,40 0,00 901,40

Вартість робіт, які планується провес ти на іншій окремій 
території (парки, сквери тощо) тис.гри.

План проведення робіт по 
благоустрою території 

Почаївської МО ТГ
640,00 0,00 640,00



Бойко В.С.
(ІНІЦЗІЦІІ^інітііал, Пр1^НІ-11Г|Є)

Вартість робіт, які планується провести на кладовищах
тис гри.

План проведення робіт по 
благоустрою і ериторії 

Почаївської МОТГ
228,60 0,00 228,60

Вартість робіт, які планується провести на забезпечення 
уіримаипя гро мадської вбиральні тис.грн.

1 Ілан проведення робіт по 
благоустрою території 

І Іочаївської МОТГ
82,20 0,00 82,20

Ефективності
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. тис.гри. розрахунок 0,00 0,39 0,39
Середня вартіст ь утримання обекта благоустрою території 

Почаївст-кої МОТГ
тис.грн. Кошторисний розрахунок 582,90 0,00 582,90

Якості
питома вага площі на якій буде здійснснийкапітальний 

ремонт до загальної площі парку відс.
розрахунок

0.00 11,23 11,23

і Іитома вага кількості обєктів благоустрою, що утримуються 
за рахунок коштів міського бюджету до загальної кількості 

обектів
в іде.

/s'

7 розрахунок

л) ґ
100,00 0,00 100,00

Бошок 0.1,
(ініціапи/шішгиі, ирізпище)

Міський і олова

ІІОГОДЖЕН0; ’ / .

Начальник фінансової ніддідуго.іовПіііі бухгалтер

________17,04^019 УґЧКі /■ Я

м.п
(Дата нотД^йтія)-.-


