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22 липня 2019 року                        № 16/2019-СР 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Про внесення змін до паспортів бюджетних 

програм місцевого бюджету на 2019 рік 

            

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, «Правил 

складання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету та звітів про їх 

виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 

серпня 2014 року № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 

вересня 2014 року № 1104/25881 зі змінами, (у редакції наказу Міністерства 

фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) та рішення сесії 

Крижанівської сільської ради від 10 липня 2019 року № 961-VII «Про 

внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік», 
керуючись пунктом 9 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 

КПКВК МБ, у яких відбулися зміни показників та кошторисних призначень: 

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 (Програма 

Інформаційного, матеріально-технічного та інженерного забезпечення 

виконавчих органів та будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського 

району  Одеської області на 2018-2020 рік); 

0115062 - Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (Програма 

підтримки комунального підприємства "Спортивний клуб «Крижанівський» 

території Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 

області на 2018-2020 рік) 

0116020 - Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги (Програма підтримки комунального підприємства «Надія» 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-

2020 рік) 

0116030 - Організація благоустрою населених пунктів (Програма 

виконання робіт та надання послуг з благоустрою території Крижанівської 



сільської ради на 2018-2020 рік; Програми будівництва світлофорного 

об'єкту на території Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області на 2019 рік); 

0117130 - Здійснення заходів із землеустрою (Програма використання 

земель на території Крижанівської сільської ради на 2019 рік); 

0117370 - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій (Програма будівництва дитячого садка Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 рік); 

0117461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (Програма ремонту та 

будівництва дорожнього покриття (доріг) Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 рік) 

0118311 - Охорона та раціональне використання природних ресурсів 

(Програма захисту узбережжя території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 рік) 

0119750 – Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування 

інвестиційних проектів (Програма будівництва дитячого садка Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 рік). 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Мельника О.М. 

 

Секретар сільської ради                                                                Л.Л. Бондаренко 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО

 

0100000
(КТПКВК МБ)

0110000
(КТПКВК МБ)

0110150 0111
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4.

5.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

(найменування головного розпорядника)

2.

Крижанівська сільська рада1.

Підстави для виконання бюджетної програми: 

Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16670330,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16184830,00 гривень та спеціального фонду - 
485500,00 гривень.

Розпорядження 

Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 16/2019-СР від 22.07.2019

(наказ/розпорядчий документ)



6.

7.
N з/п

1.
2.

(грн)

Завдання бюджетної програми:

8.

Мета бюджетної програми:
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

Напрями використання бюджетних коштів:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядукування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" № 
268 від 09.03.2006 року;
Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України" № 353 від 24.05.2017 року;
Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268"  № 363 від 10.05.2018 року;
Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" № 791 від 03.10.2018 року;
Постанови Кабінету Міністрів України "Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів" № 1049 від 20 грудня 1993 року;
Наказ Міністерства Фінансів України "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" № 836 від 26.08.2014 року (у редакції 
наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209);
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та 
їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" № 77 від 02.10.1996 року;
Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
"Державне управління" № 1147 від 01.10.2010 року; 
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про бюджет Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 815-VII від 22.12.2018 року;
Рішення 26 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження бюджетних Програм Крижанівської сільської ради на 2018-2020 роки" № 582-VII від 22.12.2017 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження Кошторисів витрат програм Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 814-VII від 22.12.2018 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження умов оплати праці сільського голови на 2019 рік" № 816-VII від 22.12.2018 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження штатного розпису та структури чисельності посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської 
ради та її виконавчого органу на 2019 рік" № 817-VII від 22.12.2018 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про упорядкування умов оплати праці та затвердження положення про преміювання посадових осіб, службовців, працівників 
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2019 рік" № 818-VII від 22.12.2018 року;
Рішення 39 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 861-VII від 15.02.2019 року;
Рішення 39 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 2019" рік № 864-VII від 15.02.2019 
року;

Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Рішення 41 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 916-VII від 25.04.2019 року;
Рішення 41 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 917-
VII від 25.04.2019 року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до рішень сесії № 816-VIІ від 22.12.2018 року, № 817-VIІ від 22.12.2018 року, № 818-VIІ від 22.12.2018 року." 
№ 960-VII від 10.07.2019 року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік." № 961-VII від 10.07.2019 року;



N з/п Напрями використання бюджетних 
коштів

Загальний 
фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 

розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

1 Забезпечення виконання наданих 
законодавством повноважень 16184830 0 0 16184830

2 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 0 485500 485500 485500

16184830 485500 485500 16670330

(грн)

N з/п Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний 
фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма інформаційного, 
матеріально-технічного та 
інженерного забезпечення 

виконавчих органів та будівлі 
Крижанівскьої сільської ради 
Лиманського району Одеської 

області на 2018-2020 роки

1575830 485500 2061330

1575830 485500 2061330

10.

N з/п Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Завдання 1:
Забезпечення виконання наданих 

законодавством повноважень

1 затрат
кількість штатних одиниць од штатний розпис 34.5 34.5

2 продукту

Усього

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

Результативні показники бюджетної програми:

9.

Усього



кількість отриманих листів, 
звернень, заяв, скарг од звітність установи 2465 2465

кількість прийнятих нормативно-
правових актів од звітність установи 799 799

3 ефективності
кількість виконаних листів, 

звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

од розрахунково 71.45 71.45

кількість прийнятих нормативно-
правових актів на одного 

працівника
од розрахунково 23.16 23.16

витрати на утримання однієї 
штатної одиниці грн розрахунково 331884 331884

4 якості
забезпечення виконання заходів % розрахунково 100 100

Завдання 2:
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування

1 затрат

вартість придбання обладнання - 
всього грн

Кошторис витрат Програми 
інформаційного, матеріально-

технічного та інженерного 
забезпечення виконавчих 

органів та будівлі Крижанівскьої 
сільської ради Лиманського 

району Одеської області на 2019 
рік

485500 485500

2 продукту

кількість одиниць придбаного 
обладнання - всього од

Кошторис витрат Програми 
інформаційного, матеріально-

технічного та інженерного 
забезпечення виконавчих 

органів та будівлі Крижанівскьої 
сільської ради Лиманського 

району Одеської області на 2019 
рік

6 6

3 ефективності



середні видатки на придбання 
одиниці обладнання - всього грн розрахунково 80917 80917

4 якості
забезпечення виконання заходів % розрахунково 100 100

Секретар сільської ради
(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Секретар сільської ради
(підпис) (ініціали та прізвище)

Л.Л. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

Л.Л. Бондаренко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

0100000
(КТПКВК МБ)

0110000
(КТПКВК МБ)

0115062 0810

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4.

Розпорядження 
(наказ/розпорядчий документ)

Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 16/2019-СР від 22.07.2019

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну 

діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 633100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 433100,00 гривень та 
спеціального фонду - 200000,00 гривень.



5.

6.

7.

N з/п
1

(грн)

N з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний 
фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 

розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства Фінансів України "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" № 
836 від 26.08.2014 року;
Наказ Міністерства молоді та спорту України "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" № 4393 від 23.11.2016 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про бюджет Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 815-VII від 22.12.2018 року;
Рішення 26 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження бюджетних Програм Крижанівської сільської ради на 2018-2020 роки" № 
582-VII від 22.12.2017 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження Кошторисів витрат програм Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 
814-VII від 22.12.2018 року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 961-VII від 
10.07.2019 року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторисів витрат Програм 
Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 962-VII від 10.07.2019 року;
Мета бюджетної програми: 
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної 
культури та спорту
Завдання бюджетної програми:

Завдання
 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

8. Напрями використання бюджетних коштів:



1

 Сприяння діяльності закладів 
фізичної культури і спорту та 

організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості

433100 0 0 433100

2
Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 
користування

0 200000 200000 200000

433100 200000 200000 633100

(грн)

Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний 
фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Програма Підтримки 

комунального підприємства 
"Спортивний клуб 

"Крижанівський" території 
Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської 

області на 2018-2020 роки

433100 200000 633100

Усього 433100 200000 633100

10.

N з/п Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1:

 Сприяння діяльності закладів 
фізичної культури і спорту та 

організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості

Усього

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

Результативні показники бюджетної програми:



1 затрат
кількість закладів фізичної 

культури і спорту, організацій 
фізкультурно-спортивної 

спрямованості, що утримуються 
за рахунок бюджетних коштів

од звітність установи 1 1

витрати на сприяння діяльності 
закладів фізичної культури і 

спорту та організацій 
фізкультурно-спортивної 

спрямованості

грн

Кошторис витрат програма 
підтримки комунального 

підприємства "Спортивний клуб 
"Крижанівський" території 

Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської 

області на 2019 рік

433100 433100

кількість штатних працівників 
закладів фізичної культури і 

спорту та організацій 
фізкультурно-спортивної 

спрямованості, що утримуються 
за рахунок бюджету

осіб штатний розпис 2.5 2.5

2 продукту
кількість спортивних заходів, що 
проводяться закладами фізичної 
культури і спорту та організацій 

фізкультурно-спортивної 
спрямованості, що утримуються 

за рахунок бюджету

од звітність установи 120 120

 кількість осіб (контингент), які 
займаються в закладах фізичної 
культури і спорту та організацій 

фізкультурно-спортивної 
спрямованості, що утримуються 

за рахунок бюджету

осіб звітність установи 140 140

3 ефективності



середні витрати на утримання 
одного закладу фізичної культури 
і спорту, організації фізкультурно-

спортивної спрямованості (у 
розрізі закладів, організацій), що 

утримуються за рахунок 
бюджетних коштів

грн розрахунково 433100 433100

середньомісячна заробітна плата 
одного штатного працівника 
закладів фізичної культури і 

спорту, організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості (у 

розрізі закладів, організацій), що 
утримуються за рахунок 

бюджетних коштів

грн розрахунково 6478 6478

середні витрати на проведення 
одного спортивного заходу (у 

розрізі їх видів) закладами 
фізичної культури і спорту, 
організаціями фізкультурно-
спортивної спрямованості (у 

розрізі закладів, організацій), що 
утримуються за рахунок 

бюджетних коштів

грн розрахунково 1583 1583

4 якості
забезпечення виконання заходів % розрахунково 100 100

Завдання 2:
Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 
користування

1 затрат



вартість придбання обладнання - 
всього грн

Кошторис витрат програма 
підтримки комунального 

підприємства "Спортивний клуб 
"Крижанівський" території 

Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської 

області на 2019 рік

200000 200000

2 продукту

кількість одиниць придбаного 
обладнання - всього од

Кошторис витрат програма 
підтримки комунального 

підприємства "Спортивний клуб 
"Крижанівський" території 

Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської 

області на 2019 рік

3 3

3 ефективності
середні видатки на придбання 
одиниці обладнання - всього грн розрахунково 66667 66667

4 якості
забезпечення виконання заходів % розрахунково 100 100

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

(підпис)
Секретар сільської ради Л.Л. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

Секретар сільської ради Л.Л. Бондаренко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

0100000
(КТПКВК МБ)

0110000
(КТПКВК МБ)

0116020 0620

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4.

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

Розпорядження 
(наказ/розпорядчий документ)

Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 16/2019-СР від 22.07.2019

Паспорт

3.
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують 

та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7848430,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6608430,00 гривень та спеціального 
фонду - 1240000,00 гривень.

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)



5.

6.

7.
N з/п

1

(грн)

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств

Завдання бюджетної програми:
Завдання

Мета бюджетної програми:
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств

Підстави для виконання бюджетної програми: 
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства Фінансів України "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" № 836 від 
26.08.2014 року (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209);
Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих 
бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" № 945 від  27.07.2011 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про бюджет Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 815-VII від 22.12.2018 року;
Рішення 26 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження бюджетних Програм Крижанівської сільської ради на 2018-2020 роки" № 582-VII 
від 22.12.2017 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження Кошторисів витрат програм Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 814-VII 
від 22.12.2018 року;
Рішення 39 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 861-VII від 15.02.2019 
року;
Рішення 39 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 
2019" рік № 864-VII від 15.02.2019 року;
Рішення 41 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 916-VII від 25.04.2019 
року;
Рішення 41 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської 
сільської ради на 2019" рік № 917-VII від 25.04.2019 року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 961-VII від 10.07.2019 
року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторисів витрат Програм Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік" № 962-VII від 10.07.2019 року;

8. Напрями використання бюджетних коштів:



N з/п Напрями використання 
бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 

розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

1
Забезпечення належної 
та безперебійної роботи 

комунальних підприємств
6608430 1240000 1240000 7848430

6608430 1240000 1240000 7848430

(грн)

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

1 2 3 4 5

1

Програма підтримки 
комунального 

підприємства "Надія" 
Крижанівської сільської 

ради Лиманського 
району Одеської області 

на 2018-2020 роки

6608430 1240000 7848430

6608430 1240000 7848430

10.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Усього

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



Завдання 1:
Забезпечення належної 
та безперебійної роботи 

комунальних підприємств

1 затрат

обсяг видатків на 
підтримку комунальних 

підприємств
грн

Кошторис витрат програми 
підтримки комунального 

підприємства "Надія" 
Крижанівської сільської ради 

Лиманського району 
Одеської області на 2019 рік

6608430 1240000 7848430

2 продукту
кількість комунальних 

підприємств, що 
потребують фінансової 

підтримки

од звітність установи 1 1 1

3 ефективності
середні видатки на 

фінансування одного 
комунального 
підприємства

грн розрахунково 6608430 1240000 7848430

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100 100

Секретар сільської ради
(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Секретар сільської ради
(підпис)

Л.Л. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

Л.Л. Бондаренко



ЗАТВЕРДЖЕНО

0100000
(КТПКВК МБ)

0110000
(КТПКВК МБ)

0116030 0620
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4.

Крижанівська сільська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

Розпорядження 
(наказ/розпорядчий документ)

Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 16/2019-СР від 22.07.2019

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

3. Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18500000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1280000,00 гривень та спеціального 
фонду - 17220000,00 гривень.

2.



5.

6.

7.
N з/п

1
2
3
4
5
6

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства Фінансів України "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" № 836 від 
26.08.2014 року (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209);
Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих 
бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" № 945 від  27.07.2011 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про бюджет Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 815-VII від 22.12.2018 року;
Рішення 26 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження бюджетних Програм Крижанівської сільської ради на 2018-2020 роки" № 582-
VII від 22.12.2017 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження Кошторисів витрат програм Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 814-
VII від 22.12.2018 року;
Рішення 39 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 861-VII від 15.02.2019 
року;
Рішення 39 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 
2019" рік № 864-VII від 15.02.2019 року;
Рішення 41 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 916-VII від 25.04.2019 
року;
Рішення 41 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської 
сільської ради на 2019" рік № 917-VII від 25.04.2019 року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 961-VII від 10.07.2019 
року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторисів витрат Програм Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік" № 962-VII від 10.07.2019 року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження програми будівництва світлофорного обєкту на території Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік" № 963-VII від 10.07.2019 року;
Мета бюджетної програми:
Забезпечення благоустрою населених пунктів
Завдання бюджетної програми:

Завдання
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

Організація благоустрою населених пунктів
Забезпечення проведення капітального ремонту вуличного освітлення

Придбання багаторічних насаджень
Придбання техніки для організації благоустрою

Будівництво світлофорного об'єкту



(грн)

N з/п Напрями використання 
бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 

розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

1
Забезпечення 

функціонування мереж 
зовнішнього освітлення

1200000 0 0 1200000

2 Організація благоустрою 
населених пунктів 50000 7600000 7600000 7650000

3
Забезпечення проведення 

капітального ремонту 
вуличного освітлення

0 4350000 4350000 4350000

4 Придбання багаторічних 
насаджень 0 200000 200000 200000

5 Придбання техніки для 
організації благоустрою 30000 4370000 4370000 4400000

6 Будівництво 
світлофорного об'єкту 0 700000 700000 700000

1280000 17220000 17220000 18500000

(грн)

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

1 2 3 4 5

1

Програма виконання робіт 
та надання послуг з 

благоустрою території 
Крижанівської сільської 
ради на 2018-2020 роки

80000 11970000 12050000

8.

Усього

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



2

Програма ремонту та 
будівництва вуличного 
освітлення на території 
Крижанівської сільської 

ради Лиманського району 
Одеської області на 2018-

2020 роки

0 4350000 4350000

3

Програма придбання 
багаторічних насаджень на 

території Крижанівської 
сільської ради 

Лиманського району 
Одеської області на 2018-

2020 роки

0 200000 200000

4

Програма будівництва 
світлофорного об'єкту на 
території Крижанівської 

сільської ради 
Лиманського району 

Одеської області на 2019 
рік 

0 700000 700000

80000 17220000 17300000

10.
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1:

Забезпечення 
функціонування мереж 
зовнішнього освітлення

1 затрат
обсяг видатків на 

забезпечення 
функціонування мереж 
зовнішнього освітлення

грн
Рішення "Про бюджет 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік" 

1200000 1200000

2 продукту

Результативні показники бюджетної програми:

Усього



кількість спожитої 
електроенергії за рік тис. кВт.год внутрішньо-управлінський 

облік 402684.56 402684.56

3 ефективності

тариф (вартість 1 кВт.год) грн розрахунково 2.98 2.98

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100

Завдання 2:
Організація благоустрою 

населених пунктів

1 затрат

обсяг видатків на 
капітальний ремонт 
пішохідної доріжки

грн

Кошторис витрат програми 
виконання робіт та надання 

послуг з благоустрою 
території Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік

600000 600000

обсяг видатків на 
благоустрій (будівництво) 

набережної вздовж 
узбережжя Чорного моря 

грн

Кошторис витрат програми 
виконання робіт та надання 

послуг з благоустрою 
території Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік

5000000 5000000

обсяг видатків на 
реконструкцію літнього 

кінотеатру з зоною 
відпочинку

грн

Кошторис витрат програми 
виконання робіт та надання 

послуг з благоустрою 
території Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік

2000000 2000000

обсяг видатків на 
демонтаж рекламних 

конструкцій
грн

Кошторис витрат програми 
виконання робіт та надання 

послуг з благоустрою 
території Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік

50000 50000



обсяг видатків на 
реєстрацію та страхування 

транспортних засобів
грн

Кошторис витрат програми 
виконання робіт та надання 

послуг з благоустрою 
території Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік

30000 30000

2 продукту

кількість об'єктів по яким 
планується капітальний 

ремонт
од

Кошторис витрат програми 
виконання робіт та надання 

послуг з благоустрою 
території Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік

1 1

кількість об'єктів, по яких 
планується благоустрій 

(будівництво) набережної 
вздовж узбережжя 

Чорного моря 

од

Кошторис витрат програми 
виконання робіт та надання 

послуг з благоустрою 
території Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік

1 1

кількість обєктів, що 
планується на 

реконструкцію літнього 
кінотеатру з зоною 

відпочинку

од

Кошторис витрат програми 
виконання робіт та надання 

послуг з благоустрою 
території Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік

1 1

кількість рекламних 
конструкцій, відносно 

яких планується демонтаж
од

Кошторис витрат програми 
виконання робіт та надання 

послуг з благоустрою 
території Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік

5 5

кількість транспортних 
засобів на реєстрацію та 

страхування
од

Кошторис витрат програми 
виконання робіт та надання 

послуг з благоустрою 
території Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік

2 2



3 ефективності
середня вартість 

капітального ремонту 
пішохідної доріжки

грн розрахунково 600000 600000

середня вартість об'єкту 
благоустрою (будівництво) 

набережної вздовж 
узбережжя Чорного моря

грн розрахунково 5000000 5000000

середня вартість 
реконструкції грн розрахунково 2000000 2000000

середня вартість 
демонтажу одиниці 

рекламної конструкції
грн розрахунково 10000 10000

середня вартість реєстрації 
та страхування одного 
транспортного засобу

грн розрахунково 15000 15000

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100 100

Завдання 3:
Забезпечення проведення 

капітального ремонту 
вуличного освітлення

1 затрат

обсяг фінансування 
капітального ремонту 
вуличного освітлення

грн

Кошторис витрат програми 
ремонту та будівництва 
вуличного освітлення на 
території Крижанівської 

сільської ради Лиманського 
району Одеської області на 

2019 рік

4150000 4150000



обсяг фінансування на 
придбання та монтаж 

обладнанння для 
проведення 

диспетчеризації вуличного 
освітлення

Кошторис витрат програми 
ремонту та будівництва 
вуличного освітлення на 
території Крижанівської 

сільської ради Лиманського 
району Одеської області на 

2019 рік

200000 200000

2 продукту

кількість об'єктів, на які 
планується фінансування од.

Кошторис витрат програми 
ремонту та будівництва 
вуличного освітлення на 
території Крижанівської 

сільської ради Лиманського 
району Одеської області на 

2019 рік

12 12

кількість комплектів 
обладнання, що 

планується придбати
од.

Кошторис витрат програми 
ремонту та будівництва 
вуличного освітлення на 
території Крижанівської 

сільської ради Лиманського 
району Одеської області на 

2019 рік

1 1

3 ефективності
середня вартість робіт з 
капітального ремонту 
освітлення по одному 

об'єкту

грн розрахунково 345833 345833

середня вартість 
комплекту обладнання та 

його монтажу для 
проведення 

диспетчеризації вуличного 
освітлення

грн розрахунково 200000 200000

4 якості



забезпечення виконання 
заходів % розрахунково 100 100

Завдання 4:
Придбання багаторічних 

насаджень
1 затрат

обсяг видатків на 
придбання багаторічних 

насаджень
грн

Кошторис витрат програми 
придбання багаторічних 
насаджень на території 
Крижанівської сільської 

ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 рік

200000 200000

2 продукту

кількість насаджень, що 
планується придбати од.

Кошторис витрат програми 
придбання багаторічних 
насаджень на території 
Крижанівської сільської 

ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 рік

635 635

3 ефективності
середня вартість за 
одиницю зелених 

насаджень
грн розрахунково 315 315

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100

Завдання 5:
Придбання техніки для 
організації благоустрою

1 затрат



обсяг видатків на 
придбання обладнання 

(техніки) для організації 
благоустрою

грн

Кошторис витрат програми 
виконання робіт та надання 

послуг з благоустрою 
території Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік

4370000 4370000

2 продукту

кількість обладнання 
(техніки), що планується 

придбати 
од

Кошторис витрат програми 
виконання робіт та надання 

послуг з благоустрою 
території Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік

3 3

3 ефективності
вартість одиниці техніки грн розрахунково 1456667 1456667

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100

Завдання 6:
Будівництво 

світлофорного об'єкту
1 затрат

обсяг видатків на 
будівництво світофорного 

об'єкту
грн

Кошторис витрат програми 
виконання робіт та надання 

послуг з благоустрою 
території Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік

700000 700000

2 продукту

кількість об'єктів од

Кошторис витрат програми 
виконання робіт та надання 

послуг з благоустрою 
території Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік

3 3

3 ефективності
вартість одного об'єкту грн розрахунково 233333 233333



4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100

Секретар сільської ради
(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Секретар сільської ради
(підпис)

Л.Л. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)
Л.Л. Бондаренко



ЗАТВЕРДЖЕНО

0100000
(КТПКВК МБ)

0110000
(КТПКВК МБ)

0117130 0421
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

Розпорядження 
(наказ/розпорядчий документ)

Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 16/2019-СР від 22.07.2019

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 700000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 100000,00 гривень та 
спеціального фонду - 600000,00 гривень.

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3. Здійснення заходів із землеустрою
(найменування бюджетної програми)



5.

6.

7.
N з/п

1

2

3
4

Підстави для виконання бюджетної програми: 
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства Фінансів України "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" 
№ 836 від 26.08.2014 року (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209);
Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для 
місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" № 945 від  27.07.2011 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про бюджет Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 815-VII від 22.12.2018 року;
Рішення 26 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження бюджетних Програм Крижанівської сільської ради на 2018-2020 
роки" № 582-VII від 22.12.2017 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження Кошторисів витрат програм Крижанівської сільської ради на 2019 
рік" № 814-VII від 22.12.2018 року;
Рішення 39 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 861-VII від 
15.02.2019 року;
Рішення 39 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження програми використання земель на території Крижанівської сільської 
ради 2019 рік" рік № 863-VII від 15.02.2019 року;
Рішення 41 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 916-VII від 
25.04.2019 року;
Рішення 41 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм 
Крижанівської сільської ради на 2019" рік № 917-VII від 25.04.2019 року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 961-VII від 
10.07.2019 року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторисів витрат Програм 
Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 962-VII від 10.07.2019 року;

Мета бюджетної програми:
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
Завдання бюджетної програми:

Завдання

Інвентаризація земельних ділянок комунальної власності, на яких розміщені об’єкти енергогенеруючих підприємств і організацій

Виготовлення (проведення) нормативно-грошової оцінки земель

Виготовлення експертно-грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу за рахунок авансу, внесеного покупцем
Встановлення та відновлення меж земельних ділянок



(грн)

N з/п Напрями використання 
бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 

розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

1

Виготовлення 
(проведення) 

нормативно-грошової 
оцінки земель

0 200000 0 200000

2

Інвентаризація 
земельних ділянок 

комунальної власності, 
на яких розміщені 

об’єкти 
енергогенеруючих 

підприємств і 
організацій

0 300000 0 300000

3
Встановлення та 
відновлення меж 
земельних ділянок

100000 50000 0 150000

4

Виготовлення 
експертно-грошової 

оцінки земельних 
ділянок, що підлягають 

продажу за рахунок 
авансу, внесеного 

покупцем

0 50000 50000 50000

100000 600000 50000 700000

(грн)

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Усього

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



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

1 2 3 4 5

1

Програма 
використання земель 

на території 
Крижанівської 

сільської ради 2019 рік

100000 550000 650000

2

Програма 
фінансування заходів з 
відчудження (продажу) 
земельних ділянок, які 

перебувають в 
комунальній власності 
територіальної громади 

на території села 
Крижанівка та селища 
Ліски Крижанівської 

сільської ради 
Лиманського району 
Одеської області на 

2018-2020 роки

0 50000 50000

10.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 
фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Завдання 1:
Виготовлення 
(проведення) 

нормативно-грошової 
оцінки земель

Результативні показники бюджетної програми:



1 затрат

обсяг видатків на 
виготовлення 
(проведення) 

нормативно-грошової 
оцінки земель

грн

Кошторис витрат програми 
використання земель на 
території Крижанівської 
сільської ради 2019 рік

200000 200000

2 продукту
кількість земель, по 

яких необхідно 
провести нормативно-
грошову оцінку земель

га дані обліку 525 525

3 ефективності

середні витрати на 
проведення 

нормативно-грошової 
оцінки земель на 1 га

грн розрахунково 381 381

4 якості
забезпечення 

виконання заходів % розрахунково 100 100

Завдання 2:
Інвентаризація 

земельних ділянок 
комунальної власності, 

на яких розміщені 
об’єкти 

енергогенеруючих 
підприємств і 

організацій
1 затрат



обсяг видатків на 
інвентаризацію 

земельних ділянок 
комунальної власності, 

на яких розміщені 
об’єкти 

енергогенеруючих 
підприємств і 

організацій

грн

Кошторис витрат програми 
використання земель на 
території Крижанівської 
сільської ради 2019 рік

300000 300000

2 продукту

кількість робіт, на які 
планується 

фінансування
од

Кошторис витрат програми 
використання земель на 
території Крижанівської 
сільської ради 2019 рік

1 1

3 ефективності
середні видатки на 

фінансування однієї 
роботи

грн розрахунково 300000 300000

4 якості
забезпечення 

виконання заходів % розрахунково 100 100

Завдання 3:
Встановлення та 
відновлення меж 
земельних ділянок

1 затрат
обсяг видатків на 
встановлення та 
відновлення меж 
земельних ділянок

грн

Кошторис витрат програми 
використання земель на 
території Крижанівської 
сільської ради 2019 рік

100000 50000 150000

2 продукту



кількість послуг 
(робіт), на які 

планується 
фінансування

од

Кошторис витрат програми 
використання земель на 
території Крижанівської 
сільської ради 2019 рік

1 1 1

3 ефективності
середні видатки на 

фінансування однієї 
послуги (роботи)

грн розрахунково 100000 50000 150000

4 якості
забезпечення 

виконання заходів % розрахунково 100 100 100

Завдання 4:
Виготовлення 

експертно-грошової 
оцінки земельних 

ділянок, що підлягають 
продажу за рахунок 
авансу, внесеного 

покупцем
1 затрат

обсяг видатків на 
виготовлення 

експертно-грошової 
оцінки земельних 

ділянок, що підлягають 
продажу за рахунок 
авансу, внесеного 

покупцем

грн

Кошторис витрат програми 
фінансування заходів з 
відчудження (продажу) 
земельних ділянок, які 

перебувають в комунальній 
власності територіальної 
громади на території села 

Крижанівка та селища Ліски 
Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської 

області на 2019 рік

0 50000 50000

2 продукту



кількість послуг/робіт, 
на які планується 

фінансування
од

Кошторис витрат програми 
фінансування заходів з 
відчудження (продажу) 
земельних ділянок, які 

перебувають в комунальній 
власності територіальної 
громади на території села 

Крижанівка та селища Ліски 
Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської 

області на 2019 рік

0 1 1

3 ефективності
середні видатки на 

фінансування однієї 
послуги/роботи

грн розрахунково 0 50000 50000

4 якості
забезпечення 

виконання заходів % розрахунково 0 100 100

Секретар сільської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Секретар сільської ради

(підпис)

Л.Л. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

Л.Л. Бондаренко

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

0100000
(КТПКВК МБ)

0110000
(КТПКВК МБ)

0117370 0490
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

Розпорядження 
(наказ/розпорядчий документ)

Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 16/2019-СР від 22.07.2019

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 75000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та 
спеціального фонду - 75000,00 гривень.

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3. Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(найменування бюджетної програми)



5.

6.

7.
N з/п

1

Підстави для виконання бюджетної програми: 
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства Фінансів України "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання" № 836 від 26.08.2014 року (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209);
Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для 
місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" № 945 від  27.07.2011 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про бюджет Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 815-VII від 22.12.2018 
року;
Рішення 26 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження бюджетних Програм Крижанівської сільської ради на 2018-2020 
роки" № 582-VII від 22.12.2017 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження Кошторисів витрат програм Крижанівської сільської ради на 2019 
рік" № 814-VII від 22.12.2018 року;
Рішення 39 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 861-VII 
від 15.02.2019 року;
Рішення 39 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської 
сільської ради на 2019" рік № 864-VII від 15.02.2019 року;
Рішення 41 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 916-VII 
від 25.04.2019 року;
Рішення 41 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм 
Крижанівської сільської ради на 2019" рік № 917-VII від 25.04.2019 року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 961-VII 
від 10.07.2019 року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторисів витрат Програм 
Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 962-VII від 10.07.2019 року;
Мета бюджетної програми:
Створення умов для належного виховання та навчання дітей дошкільного віку шляхом будівництва дитячого садку
Завдання бюджетної програми:

Завдання
Забезпечення будівництва дитячого садка



(грн)

N з/п Напрями використання 
бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 

розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

1
Забезпечення 

будівництва дитячого 
садка

0 75000 75000 75000

0 75000 75000 75000

(грн)

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

1 2 3 4 5

1

Програма будівництва 
дитячого садка 

Крижанівської сільської 
ради Лиманського району 
Одеської області на 2018-

2020 роки

0 75000 75000

0 75000 75000

10.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Усього

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

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



Завдання 1:
Забезпечення 

будівництва дитячого 
садка

1 затрат

обсяг видатків на 
будівництво дитячого 

садка
грн

Кошторис витрат 
програми будівництва 

дитячого садка 
Крижанівської 
сільської ради 

Лиманського району 
Одеської області на 

2019 рік

75000 75000

2 продукту
кількість об'єктів 

будівництва од звітність установи 1 1

3 ефективності
середні видатки на 

фінансування одного 
об'єкту

грн розрахунково 75000 75000

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100

Секретар сільської ради
(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Секретар сільської ради
(підпис)

Л.Л. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

Л.Л. Бондаренко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

0100000
(КТПКВК МБ)

0110000
(КТПКВК МБ)

0117461 0456
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

Розпорядження 
(наказ/розпорядчий документ)

Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 16/2019-СР від 22.07.2019

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10740000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 700000,00 гривень та 
спеціального фонду - 10040000,00 гривень.



5.

6.

7.
N з/п

1

(грн)

N з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний 
фонд Спеціальний фонд у тому числі 

бюджет розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства Фінансів України "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" № 836 
від 26.08.2014 року (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209);
Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих 
бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" № 945 від  27.07.2011 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про бюджет Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 815-VII від 22.12.2018 року;
Рішення 26 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження бюджетних Програм Крижанівської сільської ради на 2018-2020 роки" № 582-
VII від 22.12.2017 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження Кошторисів витрат програм Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 814-
VII від 22.12.2018 року;
Рішення 39 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 861-VII від 
15.02.2019 року;
Рішення 39 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 
2019" рік № 864-VII від 15.02.2019 року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 961-VII від 
10.07.2019 року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторисів витрат Програм Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік" № 962-VII від 10.07.2019 року;

Мета бюджетної програми:
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
Завдання бюджетної програми:

Завдання
Забезпечення проведення ремонту доріг, покращення стану об`єктів транспортної інфраструктури

8. Напрями використання бюджетних коштів:



1

Забезпечення проведення 
ремонту доріг, покращення 
стану об`єктів транспортної 

інфраструктури

700000 10040000 10040000 10740000

700000 10040000 10040000 10740000

(грн)

N з/п Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний 
фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма ремонту та 
будівництва дорожнього 

покриття (доріг) 
Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської 

області на 2018-2020 роки

700000 10040000 10740000

700000 10040000 10740000

10.

N з/п Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1: 

Забезпечення проведення 
ремонту доріг, покращення 
стану об`єктів транспортної 

інфраструктури
1 затрат

Усього

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

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



обсяг видатків на проведення 
ремонту доріг, покращення 
стану об'єктів транспортної 

інфраструктури

грн

Кошторис витрат програми 
ремонту та будівництва 

дорожнього покриття (доріг) 
Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської 

області на 2019 рік

700000 10040000 10740000

2 продукту

кількість об'єктів,  на які 
планується фінансування од

Кошторис витрат програми 
ремонту та будівництва 

дорожнього покриття (доріг) 
Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської 

області на 2019 рік

7 7 14

3 ефективності
середня вартість фінансування 

одного об'єкту грн розрахунково 100000 1434286 767143

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100 100

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

(підпис)

Л.Л. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

Л.Л. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

Секретар сільської ради

Секретар сільської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО

0100000
(КТПКВК МБ)

0110000
(КТПКВК МБ)

0118311 0511
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

Розпорядження 
(наказ/розпорядчий документ)

Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 16/2019-СР від 22.07.2019

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3. Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10150000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 150000,00 гривень 
та спеціального фонду - 10000000,00 гривень.



5.

6.

7.
N з/п

1

(грн)

N з/п Напрями використання 
бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 

розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства Фінансів України "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання" № 836 від 26.08.2014 року (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209);
Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм 
для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" № 945 від  27.07.2011 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про бюджет Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 815-VII від 22.12.2018 
року;
Рішення 26 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження бюджетних Програм Крижанівської сільської ради на 2018-2020 
роки" № 582-VII від 22.12.2017 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження Кошторисів витрат програм Крижанівської сільської ради на 
2019 рік" № 814-VII від 22.12.2018 року;
Рішення 39 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 861-
VII від 15.02.2019 року;
Рішення 39 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської 
сільської ради на 2019" рік № 864-VII від 15.02.2019 року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 961-
VII від 10.07.2019 року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторисів витрат Програм 
Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 962-VII від 10.07.2019 року;
Мета бюджетної програми:
Забезпечення належного та своєчасного проведення берегоукріплювальних робіт
Завдання бюджетної програми:

Завдання
Проведення берегоукріплювальних робіт

8. Напрями використання бюджетних коштів:



1
Проведення 

берегоукріплювальних 
робіт

150000 10000000 10000000 10150000

150000 10000000 10000000 10150000

(грн)

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

1 2 3 4 5

1

Програма захисту 
узбережжя території 

Крижанівської 
сільської ради 

Лиманського району 
Одеської області на 

2018-2020 роки

150000 10000000 10150000

150000 10000000 10150000

10.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1:
Проведення 

берегоукріплювальних 
робіт

1 затрат

Усього

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

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



обсяг фінансування 
берегоукріплювальних 

робіт
грн

Кошторис витрат 
програми захисту 

узбережжя території 
Крижанівської 
сільської ради 

Лиманського району 
Одеської області на 

2019 рік

150000 10000000 10000000

2 продукту

кількість об'єктів, на 
які планується 
фінансування

од

Кошторис витрат 
програми захисту 

узбережжя території 
Крижанівської 
сільської ради 

Лиманського району 
Одеської області на 

2019 рік

1 1 1

3 ефективності

середня вартість 
берегоукріплювальних 
робіт по одному об'єкту

грн розрахунково 150000 10000000 10000000

4 якості
забезпечення 

виконання заходів % розрахунково 100 100 100

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Л.Л. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

Л.Л. Бондаренко

Секретар сільської ради

Секретар сільської ради



(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

0100000
(КТПКВК МБ)

0110000
(КТПКВК МБ)

0119750 0180
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

Розпорядження 
(наказ/розпорядчий документ)

Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 16/2019-СР від 22.07.2019

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3. Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4925000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 
4925000,00 гривень.



5.

6.

7.
N з/п

1

(грн)

N з/п Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 

розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Підстави для виконання бюджетної програми: 
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства Фінансів України "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" № 836 від 
26.08.2014 року (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209);
Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів 
за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" № 945 від  27.07.2011 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про бюджет Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 815-VII від 22.12.2018 року;
Рішення 26 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження бюджетних Програм Крижанівської сільської ради на 2018-2020 роки" № 582-VII від 
22.12.2017 року;
Рішення 38 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження Кошторисів витрат програм Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 814-VII від 
22.12.2018 року;
Рішення 39 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 861-VII від 15.02.2019 року;
Рішення 39 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 2019" 
рік № 864-VII від 15.02.2019 року;
Рішення 41 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 916-VII від 25.04.2019 року;
Рішення 41 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської 
сільської ради на 2019" рік № 917-VII від 25.04.2019 року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 961-VII від 10.07.2019 року;
Рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторисів витрат Програм Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік" № 962-VII від 10.07.2019 року;

Мета бюджетної програми:
Створення умов для належного виховання та навчання дітей дошкільного віку шляхом будівництва дитячого садку
Завдання бюджетної програми:

Завдання
Забезпечення співфінансування будівництва дитячого садка



1

Забезпечення співфінансування 
районного бюджету (субвенція 

районному відділу освіти Лиманської 
РДА) по об'єкту: «Будівництво дитячого 

садку на 120 місць з вбудованими 
громадськими приміщеннями 

фізкультурно-оздоровчого призначення  
в рівні цокольного поверху на території 

с. Крижанівка, Лиманського району, 
Одеської області» (кадастровий номер 

земельної ділянки: 
5122783200:02:001:2807)».

0 4925000 4925000 4925000

0 4925000 4925000 4925000

(грн)

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

1 2 3 4 5

1

Програма будівництва дитячого садка 
Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області на 
2018-2020 роки

0 4925000 4925000

0 4925000 4925000

10.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1:

Забезпечення співфінансування 
будівництва дитячого садка

1 затрат

Усього

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

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



обсяг фінансування грн

Кошторис витрат 
програми будівництва 

дитячого садка 
Крижанівської 
сільської ради 

Лиманського району 
Одеської області на 

2019 рік

4925000 4925000

2 продукту
кількість об'єктів будівництва од звітність установи 1 1

3 ефективності
середні видатки на фінансування одного 

об'єкту грн розрахунково 4925000 4925000

4 якості
забезпечення виконання заходів % розрахунково 100 100

Секретар сільської ради
(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Секретар сільської ради
(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

Л.Л. Бондаренко

Л.Л. Бондаренко
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