
 

 

 

 

 

   У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
67562,  Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 5  

http://kryzhanivska-rada.gov.ua, E-mail: 05384560@mail.gov.ua, тел.: (048) 796-18-64 

 

07 жовтня 2020 року                        № 38/2020-СР 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Про внесення змін та затвердження 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 25 

вересня 2020 року № 1264 «Про внесення змін до бюджету Крижанівської 

сільської ради на 2020 рік»: 

1.  Затвердити паспорти бюджетних програм сільського бюджету на 

2020 рік за КПКВК МБ:  

0116030 - Організація благоустрою населених пунктів (Програма 

ремонту та будівництва вуличного освітлення на території Крижанівської 

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

Програма виконання робіт та надання послуг з благоустрою території 

Крижанівської сільської ради на 2018-2020 роки) 

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

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. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 22285000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2150000,00 гривень та спеціального фонду - 20135000,00 гривень.

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)

№ 38/2020-СР від 07.10.2020

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)

0100000

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

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

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)



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 2150000 20135000 22285000

2150000 20135000 22285000

Напрями використання бюджетних коштів:

Усього

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;
Рішення 57 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради за 2020 рік" № 1154-VII від 14.04.2020 року;
Рішення 57 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 1153-VII від 14.04.2020 року;
Рішення 58 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради за 2020 рік" № 1171-VII від 28.05.2020 року;
Рішення 58 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 1170-VII від 28.05.2020 року.
Рішення 59 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради за 2020 рік" № 1180-VII від 22.06.2020 року;
Рішення 59 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 1178-VII від 22.06.2020 року.
Рішення 62 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради за 2020 рік" № 1223-VII від 07.08.2020 року;
Рішення 62 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 1222-VII від 07.08.2020 року.
Рішення 64 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради за 2020 рік" № 1264-VII від 25.09.2020 року;
Рішення 64 сесії Крижанівської сільської ради "Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторисів витрат Програм Крижанівської сільської ради на 2020 рік" № 1263-VII від 25.09.2020 року.

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

Завдання

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,

9.



(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

900000 17235000 18135000

2

Програма ремонту та будівництва 
вуличного освітлення на території  

Крижанівської сільської ради на 2018-
2020 роки

0 1600000 1600000

3
Програма інформатизації 

Крижанівської сільської ради на 2020 
рік

0 200000 200000

4

Програма будівництва дитячого садка 
Крижанівської сільскої ради 

Лиманського району Одеської області 
на 2018-2020 роки

0 1100000 1100000

5

Програми з вилову безпритульних 
тварин на території  Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2018-2020 роки

50000 0 50000

950000 20135000 21085000

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 реконструкцію з 
облаштуванням елементами 

благоустрою берегоукріплювальних 
робіт вздовж узбережжя Чорного моря 

в районі вул. Приморська с. 
Крижанівка Лиманського району 

Одеської області

грн

Кошторис витрат програми виконання 
робіт та надання послуг з благоустрою 

території Крижанівської сільської ради на 
2020 рік

10500000 10500000

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

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

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



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

обсяг видатків на придбання 
контейнерів для вивоз у ТПВ грн

Кошторис витрат програми виконання 
робіт та надання послуг з благоустрою 

території Крижанівської сільської ради на 
2020 рік

700000 700000

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

1600000 1600000

обсяг видатків на придбання та монтаж 
обладнання для проведення 

диспетчеризації вуличного освітлення
грн

Кошторис витрат програми 
інформатизації Крижанівської сільської 

ради на 2020 рік
200000 200000

обсяг видатків на будівництво 
зовнішніх мереж електропостачання до 

об’єкту дитячий садок
грн

Кошторис витрат програми будівництва 
дитячого садка Крижанівської сільскої 

ради Лиманського району Одеської 
області на 2020 рік

1100000 1100000

обсяг видатків на відлов тварин (вилов, 
транспортування, стерилізація, 

післяопераційне утримання, 
кліпсування та повернення на місце 
вилову безпритульних тварин або 

розміщення у притулку) 

грн

Кошторис Програми з вилову 
безпритульних тварин на території  

Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 

2020 роки

50000 50000

2 продукту

кількість спожитої електроенергії за рік тис. кВт.год внутрішньо-управлінський облік 437.95 437.95

кількість об'єктів, що плануються на 
реконструкцію з облаштуванням 

елементами благоустрою 
берегоукріплювальних робіт вздовж 

узбережжя Чорного моря в районі вул. 
Приморська с. Крижанівка 

Лиманського району Одеської області

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

490 490

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

Кошторис витрат програми 
інформатизації Крижанівської сільської 

ради на 2020 рік
1 1

кількість об'єктів будівництва 
зовнішніх мереж електропостачання до 

об’єкту дитячий садок
од

Кошторис витрат програми будівництва 
дитячого садка Крижанівської сільскої 

ради Лиманського району Одеської 
області на 2020 рік

1 1

кількість тварин, що підлягають 
вилову, транспортуванню, стерилізації, 

післяопераційному утриманню, 
кліпсуванню та поверненню на місце 

вилову або розміщенню у притулку 

од

Кошторис Програми з вилову 
безпритульних тварин на території  

Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 

2020 роки

50 50

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

середня вартість об'єкту  реконструкції 
з облаштуванням елементами 

благоустрою берегоукріплювальних 
робіт вздовж узбережжя Чорного моря 

в районі вул. Приморська с. 
Крижанівка Лиманського району 

Одеської області

грн розрахунково 10500000 10500000



середня вартість реконструкції 
літнього кінотеатру з зоною відпочинку 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 800000 800000

середня вартість придбання та монтажу 
обладнання для проведення 

диспетчеризації вуличного освітлення
грн розрахунково 200000 200000

середня вартість будівництва 
зовнішніх мереж електропостачання до 

об’єкту дитячий садок
грн розрахунково 1100000 1100000

середня вартість вилову, 
транспортування, стерилізації, 
післяопераційного утримання, 

кліпсування та повернення на місце 
вилову або розміщення у притулку 

безпритульних тварин 

грн розрахунково 1000 1000

4 якості
забезпечення виконання заходів % розрахунково 100 100 100

Секретар сільської ради
(підпис)

ПОГОДЖЕНО
Крижанівська сільська рада
Секретар сільської ради

(підпис)
07.10.2020 р.
М.П.

Л.Л. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

Л.Л. Бондаренко
(ініціали та прізвище)
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