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11 грудня 2019 року                        №39/2019-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 11 грудня 2019 року № 1061-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: 
0116030 - Організація благоустрою населених пунктів (Програма 

виконання робіт та надання послуг з благоустрою території 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. 
 

Сільський голова                                                                                Н.Г. Крупиця  
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО

0100000
(КТПКВК МБ)

0110000
(КТПКВК МБ)

0116030 0620
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4.

Розпорядження 
(наказ/розпорядчий документ)

Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 39/2019-СР від 11.12.2019

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);

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)
Крижанівська сільська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. Крижанівська сільська рада

3. Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14500000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1630000,00 гривень та спеціального 
фонду - 12870000,00 гривень.

2.



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;
Рішення 43 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік" № 987-VII від 29.07.2019 
року
Рішення 43 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторисів витрат Програм Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік" № 986-VII від 29.07.2019 року;

5.

Рішення 45 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік." № 1000-VII від 24.09.2019 
року;
Рішення 45 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської 
сільської ради на 2019" рік № 1001-VII від 24.09.2019 року;
Рішення 49 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік." № 1053-VII від 12.11.2019 
року;
Рішення 49 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторис витрат Програмb Крижанівської 
сільської ради на 2019" рік № 1054-VII від 12.11.2019 року;
Рішення 51 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік." № 1061-VII від 11.12.2019 
року;
Рішення 51 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторису витрат Програми виконання робіт та 
надання послуг з благоустрою території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік" рік № 1060-VII від 
11.12.2019 року;



6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення благоустрою населених пунктів



7.
N 
з/п
1
2
3
4
5
6

(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 350000 3250000 3250000 3600000

3
Забезпечення проведення 

капітального ремонту 
вуличного освітлення

50000 4350000 4350000 4400000

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

1630000 12870000 12870000 14500000

(грн)
N 
з/п

Найменування місцевої / 
регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Завдання бюджетної програми:

Придбання багаторічних насаджень
Забезпечення проведення капітального ремонту вуличного освітлення

Будівництво світлофорного об'єкту

Усього

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

Завдання

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
Організація благоустрою населених пунктів

Придбання техніки для організації благоустрою

8. Напрями використання бюджетних коштів:



1

Програма виконання робіт 
та надання послуг з 

благоустрою території 
Крижанівської сільської 
ради на 2018-2020 роки

380000 7620000 8000000

2

Програма ремонту та 
будівництва вуличного 
освітлення на території 
Крижанівської сільської 

ради Лиманського району 
Одеської області на 2018-

2020 роки

50000 4350000 4400000

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

430000 12870000 13300000

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

Результативні показники бюджетної програми:

Усього



обсяг видатків на 
забезпечення 

функціонування мереж 
зовнішнього освітлення

грн
Рішення "Про бюджет 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік" 

1200000 1200000

2 продукту
кількість спожитої 

електроенергії за рік тис. кВт.год внутрішньо-управлінський 
облік 408163.27 408163.27

3 ефективності

тариф (вартість 1 кВт.год) грн розрахунково 2.94 2.94

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

150000 650000 800000

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

обсяг видатків на 
придбання пластикових 

контейнерів для збору ТПВ
грн

Кошторис витрат програми 
виконання робіт та надання 

послуг з благоустрою 
території Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік

150000 150000

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 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

кількість пластикових 
контейнерів для збору ТПВ од

Кошторис витрат програми 
виконання робіт та надання 

послуг з благоустрою 
території Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік

129 129

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 150000 650000 650000

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



середня вартість 
пластикового контейнеру 

для збору ТПВ
грн розрахунково 1162.79 1162.79

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

грн

Кошторис витрат програми 
ремонту та будівництва 
вуличного освітлення на 
території Крижанівської 

сільської ради Лиманського 
району Одеської області на 

2019 рік

200000 200000

обсяг фінансування послуг 
приєднання до 

електричних мереж 
вуличного освітлення по 
вулицям с. Крижанівка та 

с. Ліски

грн

Кошторис витрат програми 
ремонту та будівництва 
вуличного освітлення на 
території Крижанівської 

сільської ради Лиманського 
району Одеської області на 

2019 рік

50000 50000

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

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

6 6

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



середня вартість 
фінансування послуг 

приєднання до 
електричних мереж 

вуличного освітлення по 
одному об'єкту

од

Кошторис витрат програми 
ремонту та будівництва 
вуличного освітлення на 
території Крижанівської 

сільської ради Лиманського 
району Одеської області на 

2019 рік

8333.33 8333.33

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100 100

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

Сільський голова
(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Сільський голова
(підпис)

Н.Г. Крупиця
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)
Н.Г. Крупиця


