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23 березня 2020 року                        № 11/2020-СР 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Про внесення змін до паспортів бюджетних 

програм місцевого бюджету на 2020 рік 

            

Відповідно до «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, та рішення Крижанівської сільської ради від 18 

березня 2020 року № 1141 «Про внесення змін до бюджету Крижанівської 

сільської ради на 2020 рік»: 

1.  Затвердити паспорти бюджетних програм сільського бюджету на 

2020 рік за КПКВК МБ:  

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  

0116030 - Організація благоустрою населених пунктів (Програма 

виконання робіт та надання послуг з благоустрою території Крижанівської 

сільської ради 2020 рік) 

0117130 - Здійснення заходів із землеустрою (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)  

0117370 - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій (Програма будівництва дитячого садка Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки) 

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) 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

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

 

Сільський голова                                                                                Н.Г. Крупиця 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО

1. 05384560
(код за ЄДРПОУ)

2. 05384560
(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 0150 0111 5122783200

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 
бюджету)

(код бюджету)

4.

5.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

(найменування відповідального виконавця)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

Розпорядження 
(наказ/розпорядчий документ)

Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 11/2020-СР від 23.03.2020

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

Крижанівська сільська рада

Крижанівська сільська рада

0100000

0110000

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16210304,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16010304,00 гривень та спеціального фонду - 200000,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: 



6.
N з/п

1.

7.

8.
N з/п

1.

(грн)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення виконання наданих 
законодавством повноважень 16010304 0 16010304

2 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 0 200000 200000

16010304 200000 16210304

(грн)

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;
Постанова 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;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268"  № 363 від 10.05.2018 року;
Постанова Кабінету Міністрів України Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 № 525  від 19 червня 2019 р.;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" № 791 від 03.10.2018 року;
Постанова 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 52 сесії Крижанівської сільської ради "Про бюджет Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 1063-VII від 24.12.2019 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 52 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження Кошторисів витрат програм Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 1062-VII від 24.12.2019 року;
Рішення 52 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження умов оплати праці сільського голови на 2020 рік" № 1064-VII від 24.12.2019 року;
Рішення 52 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження штатного розпису та структури чисельності посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого 
органу на 2020 рік" № 1065-VII від 24.12.2019 року;
Рішення 52 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 2020 рік" № 1066-VII від 24.12.2019 року;
Рішення 53 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради за 2020 рік" № 1098-VII від 14.02.2020 року;
Рішення 53 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 1100-VII від 14.02.2020 року;
Рішення 53 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до рішень сесій № 1065-VII від 24.12.2019 року, № 1066-VII від 24.12.2019 року." № 1121-VII від 14.02.2020 року;
Рішення 54 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради за 2020 рік" № 1130-VII від 25.02.2020 року;
Рішення 56 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради за 2020 рік" № 1141-VII від 18.03.2020 року;

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

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми:
Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Усього

10. 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 інформаційного, матеріально-
технічного та інженерного забезпечення 

виконавчих органів та будівлі 
Крижанівскьої сільської ради 

Лиманського району Одеської області на 
2018-2020 роки

673000 0 673000

2 Програма інформатизації Крижанівської 
сільської ради на 2020 рік 560000 200000 760000

1233000 200000 1433000

11.

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
кількість отриманих листів, звернень, заяв, 

скарг од звітність установи 13305 13305

кількість прийнятих нормативно-правових 
актів од звітність установи 698 698

3 ефективності

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



кількість виконаних листів, звернень, заяв, 
скарг на одного працівника од розрахунково 386 386

кількість прийнятих нормативно-правових 
актів на одного працівника од розрахунково 20 20

витрати на утримання однієї штатної 
одиниці грн розрахунково 339589 339589

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 2020 рік

200000 200000

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 2020 рік

16 16

3 ефективності
середні видатки на придбання одиниці 

обладнання - всього грн розрахунково 12500 12500

4 якості
забезпечення виконання заходів % розрахунково 100 100

Сільський голова
(підпис)

ПОГОДЖЕНО
Крижанівська сільська рада
Сільський голова

(підпис)
23.03.2020 р.
М.П.

(ініціали та прізвище)

Н.Г. Крупиця
(ініціали та прізвище)

Н.Г. Крупиця



ЗАТВЕРДЖЕНО

1. 05384560
(код за ЄДРПОУ)

2. 05384560
(код за ЄДРПОУ)

3. 0116030 6030 0620 5122783200
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 
бюджету)

(код бюджету)

4.

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Крижанівська сільська рада
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в 

системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

0110000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0100000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року 
№ 1209)

Розпорядження 
(наказ/розпорядчий документ)

Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 11/2020-СР від 23.03.2020

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Крижанівська сільська рада

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15535000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1600000,00 гривень та спеціального фонду - 13935000,00 
гривень.



5.

6.

N 
з/п
1.

7.

8.
N 
з/п
1

(грн)
N 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Організація благоустрою населених 
пунктів 1600000 13935000 15535000

1600000 13935000 15535000

(грн)

9.

Організація благоустрою населених пунктів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані,

Напрями використання бюджетних коштів:

Усього

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

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 52 сесії Крижанівської сільської ради "Про бюджет Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 1063-VII від 24.12.2019 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 52 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження Кошторисів витрат програм Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 1062-VII від 24.12.2019 року;
Рішення 53 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради за 2020 рік" № 1098-VII від 14.02.2020 року;
Рішення 53 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 
1100-VII від 14.02.2020 року;
Рішення 54 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради за 2020 рік" № 1130-VII від 25.02.2020 року;
Рішення 56 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради за 2020 рік" № 1141-VII від 18.03.2020 року;
Рішення 56 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 
1142-VII від 18.03.2020 року;

Мета бюджетної програми:
Забезпечення благоустрою населених пунктів
Завдання бюджетної програми:

Завдання



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

400000 12235000 12635000

2

Програма ремонту та будівництва 
вуличного освітлення на території  

Крижанівської сільської ради на 
2018-2020 роки

0 1500000 1500000

3
Програма інформатизації 

Крижанівської сільської ради на 2020 
рік

0 200000 200000

400000 13935000 14335000

11.
N 
з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1:

Організація благоустрою населених 
пунктів

1 затрат
обсяг видатків на забезпечення 

функціонування мереж зовнішнього 
освітлення

грн Рішення "Про бюджет Крижанівської 
сільської ради на 2020 рік" 1200000 1200000

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 
2020 рік

5500000 5500000

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 
2020 рік

6535000 6535000

обсяг видатків на оплату послуг з 
розробки комплексної схеми 

благоустрою території узбережжя
грн

Кошторис витрат програми виконання 
робіт та надання послуг з благоустрою 

території Крижанівської сільської ради на 
2020 рік

200000 200000

Результативні показники бюджетної програми:

Усього



обсяг видатків на придбання 
контейнерів для вивоз уТПВ грн

Кошторис витрат програми виконання 
робіт та надання послуг з благоустрою 

території Крижанівської сільської ради на 
2020 рік

200000 200000

обсяг видатків на придбання і 
монтаж дитячого і спортивного 

майданчику
грн

Кошторис витрат програми виконання 
робіт та надання послуг з благоустрою 

території Крижанівської сільської ради на 
2020 рік

200000 200000

обсяг видатків на капітальний 
ремонт вуличного освітлення грн

Кошторис витрат Програми ремонту та 
будівництва вуличного освітлення на 

території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 

2020 рік

1500000 1500000

обсяг видатків на придбання та 
монтаж обладнання для проведення 

диспетчеризації вуличного освітлення
грн Програма інформатизації Крижанівської 

сільської ради на 2020 рік 200000 200000

2 продукту
кількість спожитої електроенергії за 

рік тис. кВт.год внутрішньо-управлінський облік 437.95 437.95

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 
2020 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 
2020 рік

1 1

кількість обєктів, що планується на 
розробку комплексної схеми 

благоустрою території узбережжя
од

Кошторис витрат програми виконання 
робіт та надання послуг з благоустрою 

території Крижанівської сільської ради на 
2020 рік

1 0

кількість контейнерів, що планується 
придбати од

Кошторис витрат програми виконання 
робіт та надання послуг з благоустрою 

території Крижанівської сільської ради на 
2020 рік

140 140



кількість обєктів, як і планується 
придбати од

Кошторис витрат програми виконання 
робіт та надання послуг з благоустрою 

території Крижанівської сільської ради на 
2020 рік

1 1

кількість обєктів, на яких планується 
проведення капітального ремонту 

вуличного освітлення
од

Кошторис витрат Програми ремонту та 
будівництва вуличного освітлення на 

території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 

2020 рік

2 2

кількість об'єктів/комплектів, що 
планується придбати од Програма інформатизації Крижанівської 

сільської ради на 2020 рік 1 1

3 ефективності
тариф (вартість 1 кВт.год) грн розрахунково 2.74 2.94

середня вартість об'єкту благоустрою 
(будівництво) набережної вздовж 

узбережжя Чорного моря
грн розрахунково 5500000 5500000

середня вартість реконструкції грн розрахунково 6535000 6535000

середня вартість послуг з розробки 
комплексної схеми благоустрою 

території узбережжя
грн розрахунково 200000 0

середня вартість контенейру для 
вивозу ТПВ грн розрахунково 1429 1429

середня вартість дитячого 
спортивного майданчику грн розрахунково 200000 200000

середня вартість капітального 
ремонту вуличного освітлення грн розрахунково 750000 750000

середня вартість придбання та 
монтажу обладнання для проведення 
диспетчеризації вуличного освітлення

грн розрахунково 200000 200000

4 якості



забезпечення виконання заходів % розрахунково 100 100 100

Сільський голова
(підпис)

ПОГОДЖЕНО
Крижанівська сільська рада
Сільський голова

(підпис)
23.03.2020 р.
М.П.

Н.Г. Крупиця
(ініціали та прізвище)

Н.Г. Крупиця
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

1. 05384560
(код за ЄДРПОУ)

2. 05384560
(код за ЄДРПОУ)

3. 0117130 7130 0421 5122783200
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 
бюджету)

(код бюджету)

4.

5.

6.

0100000

0110000

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 748000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 748000,00 гривень.

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;
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення 53 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради за 2020 рік" № 1098-VII від 14.02.2020 року;
Рішення 53 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження бюджетних Програм Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 1101-VII від 14.02.2020 року;
Рішення 54 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради за 2020 рік" № 1130-VII від 25.02.2020 року;
Рішення 54 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження бюджетних Програм Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 1131-VII від 25.02.2020 року;
Рішення 56 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради за 2020 рік" № 1141-VII від 18.03.2020 року;
Рішення 56 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 
1142-VII від 18.03.2020 року;
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Крижанівська сільська рада
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в 

системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

Здійснення заходів із землеустрою
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Крижанівська сільська рада
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року 
№ 1209)

Розпорядження 
(наказ/розпорядчий документ)

Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 11/2020-СР від 23.03.2020



N 
з/п
1.

7.

8.
N 
з/п
1
2
3
4

(грн)
N 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Виготовлення (проведення) 
нормативно-грошової оцінки земель 0 198000 198000

2

Інвентаризація земельних ділянок 
комунальної власності, на яких 

розміщені об’єкти енергогенеруючих 
підприємств і організацій

0 300000 300000

3 Встановлення та відновлення меж 
земельних ділянок 0 50000 50000

4

Виготовлення експертно-грошової 
оцінки земельних ділянок, що 

підлягають продажу за рахунок 
авансу, внесеного покупцем

0 200000 200000

0 748000 748000

(грн)
N 
з/п

Найменування місцевої / 
регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Виготовлення (проведення) нормативно-грошової оцінки земель
Інвентаризація земельних ділянок комунальної власності, на яких розміщені об’єкти енергогенеруючих підприємств і організацій

Встановлення та відновлення меж земельних ділянок

Усього

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

Завдання бюджетної програми:

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів:

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

Ціль державної політики

Забезпечення заходів для розроблення документації із землеустрою
Мета бюджетної програми:
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства



1
Програма використання земель на 
території Крижанівської сільської 

ради 2020 рік
0 548000 548000

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 200000 200000

0 748000 748000

11.
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

1 затрат
обсяг видатків на виготовлення 

(проведення) нормативно-грошової 
оцінки земель

грн
Кошторис витрат програми використання 

земель на території Крижанівської 
сільської ради 2020 рік

198000 198000

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 377 377

4 якості
забезпечення виконання заходів % розрахунково 100 100

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



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 2020 рік

300000 300000

2 продукту

кількість робіт, на які планується 
фінансування од

Кошторис витрат програми використання 
земель на території Крижанівської 

сільської ради 2020 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 2020 рік
50000 50000

2 продукту

кількість послуг (робіт), на які 
планується фінансування од

Кошторис витрат програми використання 
земель на території Крижанівської 

сільської ради 2020 рік
1 1

3 ефективності
середні видатки на фінансування 

однієї послуги (роботи) грн розрахунково 50000 50000

4 якості
забезпечення виконання заходів % розрахунково 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 2020 рік

0 200000 200000

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 2020 рік

0 4 4

3 ефективності
середні видатки на фінансування 

однієї послуги (роботи) грн розрахунково 0 50000 50000

4 якості

Сільський голова
(підпис)

ПОГОДЖЕНО
Крижанівська сільська рада
Сільський голова

(підпис)
23.03.2020 р.
М.П.

(ініціали та прізвище)

Н.Г. Крупиця
(ініціали та прізвище)

Н.Г. Крупиця



ЗАТВЕРДЖЕНО

1. 05384560
(код за ЄДРПОУ)

2. 05384560
(код за ЄДРПОУ)

3. 0117370 7370 0490 5122783200

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 
грудня 2018 року № 1209)

Розпорядження 
(наказ/розпорядчий документ)

Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 11/2020-СР від 23.03.2020

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0100000 Крижанівська сільська рада
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0110000 Крижанівська сільська рада
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі 

головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3200000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 3200000,00 
гривень.



5.

6.

N з/п

1.

7.

8.
N з/п

1

(грн)

N з/п Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

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 52 сесії Крижанівської сільської ради "Про бюджет Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 1063-VII від 24.12.2019 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 52 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження Кошторисів витрат програм Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 1062-VII від 24.12.2019 
року;
Рішення 53 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради за 2020 рік" № 1098-VII від 14.02.2020 року;
Рішення 53 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 
2020 рік" № 1100-VII від 14.02.2020 року;
Рішення 56 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради за 2020 рік" № 1141-VII від 18.03.2020 року;
Рішення 56 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 
2020 рік" № 1142-VII від 18.03.2020 року.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики
Організація будівництва зовнішніх мереж (окремо: мереж водопостачання, мереж водовідведення, мереж енергопостачання, мереж газопостачання) до об'єкту 

дитячий садок
Мета бюджетної програми:
Створення умов для належного виховання та навчання дітей дошкільного віку
Завдання бюджетної програми:

Завдання
Забезпечення будівництва зовнішніх мереж  (окремо: мереж водопостачання, мереж водовідведення, мереж енергопостачання, мереж газопостачання) до об'єкту 

дитячий садок

9. Напрями використання бюджетних коштів:



1

Забезпечення будівництва зовнішніх 
мереж (окремо: мереж водопостачання, 

мереж водовідведення, мереж 
енергопостачання, мереж 

газопостачання) до об'єкту дитячий 
садок

0 3200000 3200000

0 3200000 3200000

(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 3200000 3200000

0 3200000 3200000

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1:

Забезпечення будівництва зовнішніх 
мереж (окремо: мереж водопостачання, 

мереж водовідведення, мереж 
енергопостачання, мереж 

газопостачання) до об'єкту дитячий 
садок

1 затрат

обсяг видатків на  будівництва 
зовнішніх мереж (окремо: мереж 

водопостачання, мереж водовідведення, 
мереж енергопостачання, мереж 

газопостачання) до об'єкту дитячий 
садок

грн

Кошторис витрат програми 
будівництва дитячого садка 

Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської 

області на 2020 рік

3200000 3200000

2 продукту

Усього

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

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



кількість об'єктів будівництва од звітність установи 1 1
3 ефективності

середні видатки на фінансування одного 
об'єкту грн розрахунково 3200000 3200000

4 якості
забезпечення виконання заходів % розрахунково 100 100

Сільський голова
(підпис)

ПОГОДЖЕНО
Крижанівська сільська рада
Сільський голова

(підпис)
23.03.2020 р.
М.П.

Н.Г. Крупиця
(ініціали та прізвище)

Н.Г. Крупиця
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

1. 05384560
(код за ЄДРПОУ)

2. 05384560
(код за ЄДРПОУ)

3. 0117461 7461 0456 5122783200

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

(код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

4.

5.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 
грудня 2018 року № 1209)

Розпорядження 
(наказ/розпорядчий документ)

Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 11/2020-СР від 23.03.2020

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0100000 Крижанівська сільська рада
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0110000 Крижанівська сільська рада
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі 

головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11877675,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 11877675,00 
гривень.

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 52 сесії Крижанівської сільської ради "Про бюджет Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 1063-VII від 24.12.2019 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 52 сесії Крижанівської сільської ради "Про затвердження Кошторисів витрат програм Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 1062-VII від 24.12.2019 
року;
Рішення 53 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради за 2020 рік" № 1098-VII від 14.02.2020 року;
Рішення 53 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 2020 
рік" № 1100-VII від 14.02.2020 року;
Рішення 56 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 2020 
рік" № 1142-VII від 18.03.2020 року.



6.

N з/п
1.

7.

8.
N з/п

1

(грн)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний 
фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення проведення будівництва, 

ремонту доріг, покращення стану об`єктів 
транспортної інфраструктури

0 11877675 11877675

0 11877675 11877675

(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

0 11877675 11877675

0 11877675 11877675

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1: 

Забезпечення проведення будівництва, 
ремонту доріг, покращення стану об`єктів 

транспортної інфраструктури
1 затрат

обсяг видатків на проведення будівництва, 
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 2020 рік

11877675 11877675

2 продукту

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики
Організація утримання в належному технічному стані та розвиток мережі автомобільних доріг для загального користування

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Усього

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

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



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 2020 рік

7 7

3 ефективності

середня вартість фінансування одного об'єкту грн розрахунково 1696811 1696811

4 якості
забезпечення виконання заходів % розрахунково 100 100

Сільський голова
(підпис)

ПОГОДЖЕНО
Крижанівська сільська рада
Сільський голова

(підпис)
23.03.2020 р.
М.П.

Н.Г. Крупиця
(ініціали та прізвище)

Н.Г. Крупиця
(ініціали та прізвище)
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