
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження від 29.01.2019р № 11 

Власівська селищна рада 
( н а й м е н у в а н н я г о л о в н о г о р о з п о р я д н и к а к о ш т і в м і с ц е в о г о б ю д ж е т у ) 

0100000 

(КТПКВК МБ) 

2. 0110000 

(КТПКВК МБ) 

3. 0117461 

(КТПКВК МБ) 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Власівська селищна рада 

(найменування головного розпорядника) 

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні 
ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 

0456 

(найменування відповідального виконавця) 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету 

(КФКВК) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

спеціального фонду - 290 000,00 гривень. 

925 000,00 

(найменування бюджетної програми) 

гривень, у тому числі загального фонду - 1 635 000,00 гривень та 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про дорожній рух", Наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" , Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних 
програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення сесії Власівської селищної ради від 18.12.2018р №562 "Про 
селищний бюджет на 2019 рік". 

6. Мета бюджетної програми: П о к р а щ е н н я стану інфрастуктури автомобільних дор іг селища 



7. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

і 2 

1. Забезпечення утримання в належному технічному та санітарному стані об"єктів дорожнього господарства 

2. Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури 

3. Проведення капітального ремонту об"єктів транспортної інфраструктури 

8. Напрями використання бюджетних коштів: 

(грн) 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд 
у тому числі бюджет 

розвитку 
Усього 

і 2 3 4 5 6 

1. 
Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення 
кошторисної документації 

1 000 000,00 1 000 000,00 

2. Забезпечення поточного утримання центральних доріг 600 000,00 600 000,00 

3. Забезпечення влаштування нових та заміна пошкоджених дорожніх знаків 20 000,00 20 000,00 

4. Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях селища 15 000,00 15 000,00 

5. Забезпечення реконструкції вулиці Молодіжна, у тому числі виготовлення 
проекту реконструкції 

190 000,00 190 000,00 190 000,00 

6. 
Забезпечення капітального ременту доріг та вулиць, у тому числі 
виготовлення кошторисної документації 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

УСЬОГО І 635 000,00 290 000,00 290 000,00 1 925 000,00 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
І Г £ Н ) 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

і 2 3 4 

Усього 0,00 0,00 0,00 



10. Результативні показники бюджетної програми: 

№ з/п Показник Одиниця 
виміру 

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

і 2 3 4 5 6 7 

Завдання 1 Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації 

1. Показник затрат 

Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту доріг грн. кошторис 1 000 000,00 1 000 000,00 

Протяжність доріг селища всього км. Дані бухгалтерського обліку 38 522 38 522,00 

2. Показник продукту 

площа шляхів, на яких планується провести поточний 
ремонт кв.м. розрахунок до кошторису 21 950 21 950 

3 . Показник ефективності 

середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг грн. розрахунок 45,56 45,56 

Завдання 2 Забезпечення поточного утримання центральних доріг 

1. Показник затрат 

Обсяг видатків на забезпечення поточного утримання 
доріг селища грн. кошторис 600 000,00 600 000,00 

Протяжність доріг селища всього км. Дані бухгалтерського обліку 38 522 38 522 

2. Показник продукту 

Протяжність доріг селища , яку планується утримувати в 
належному стані км. Дані бухгалтерського обліку 38 522 38 522 

3. Показник ефективності 

Середня вартість утримання 1 км доріг розрахунок 15,58 15,58 

Завдання 3 Забезпечення влаштування нових та заміна пошкоджених дорожніх знаків 

1. Показник затрат 

Обсяг видатків на забезпечення влаштування нових та 
заміни пошкоджених дорожніх знакіів грн. кошторис 20 000,00 20 000,00 



2. Показник продукту 

Кількість дорожніх знаків які планується встановити 
(замінити) шт. 

На підставі схем організації 
дорожнього руху та приписів 
Світловодського ВП ГУНП в 
Кіровоградській обл. 

50 50 

3. Показник ефективності 

Середня вартість встановлення одного знака грн. розрахунок 395,00 395,00 

Завдання 4 Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях селища 

1. Показник затрат 

Обсяг видатків на забезпечення відновлення та 
нанесення нової розмітки на вулицях селища грн. кошторис 15 000,00 15 000,00 

2. Показник продукту 

Площа ліній розмітки, які планується нанести кв.м. розрахунок 123,2 123,2 

3. Показник ефективності 

Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за один 
кв.м. грн. розрахунок 121,75 121,75 

Завдання З Забезпечення реконструкції вулиці Молодіжна, в тому числі виготовлення проекту реконструкції 

1. Показник затрат 

Обсяг видатків на забезпечення реконструкції вулиці 
Молодіжна грн. кошторис 190 000,00 190 000,00 

2. Показник продукту 

Протяжність вулиці Молодіжна км Дані бухгалтерського обліку 3,6858 3,6858 

3. Показник ефективності 

Середня вартість реконструкції за один кілометр грн. розрахунок 51 549,19 51 549 



Завдання 6 Забезпечення капітального ремонту вулиць селища, в тому числі виготовлення кошторисної документації 

Показник затрат 

Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту 
вулиць Приморська, Чумацька, Незалежності, Сонячна грн. кошторис 100 000,00 100 000,00 

2. Показник продукту 

Протяжність вулиць, які планується відремонтувати Дані бухгалтерського обліку 2,3825 2,3825 

Показник ефективності 


