
2 Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури
3 Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури
4 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

1 Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови № 2  від 10.01.2020 року
Заводська міська рада

спеціального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, рішення міської ради "Про затвердження міського бюджету на 2020 рік",Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Завдання

Мета програми визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста Заводське і спрямована на створення умов, сприятливих для 
життєдіяльності людини. Утримання в належному стані території— використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної 
документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів 
благоустрою;діяльності людини.

7. Мета бюджетної програми

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

6 375 500,00 гривень, у тому числі загального фонду

0116030

(код) (КФКВК)

3. 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 375 500,00 гривень та

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код)

Заводська міська рада

(код)

0110000

(найменування відповідального виконавця)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1. Заводська міська рада0100000

(найменування головного розпорядника)

2.

Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

гривень.



100,00

14 відсоток виконання робіт по благоустрою міста відс. розрахунково 100,00 0,00 100,00

13 відсоток виконання робіт по міській програмі освітлення вулиць відс. розрахунково 100,00 0,00

1 800 000,00
0 Якості 0,00
12 середньорічні витрати на утримання КП "Комунсервіс" грн. кошторис 1 800 000,00 0,00

0,00
11 середньорічні витрати на утримання благоустрою міста грн. кошторис 6 375 500,00 0,00 6 375 500,00
0 Ефективності

70,00
10 площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати га. план міста 10,34 0,00 10,34
9 протяжність вуличного обслуговування км. план міста 70,00 0,00

65,00

8 протяжність тротуарних доріжок км. план міста 22,00 0,00 22,00

7 протяжність дорожного полотна які обслуговують комунальні 
підприємства

км. план міста 65,00 0,00

4,00
0 Продукту 0,00
6 кількість кладовищ од. звітність 4,00 0,00

6 375 500,00
5 кількість полігонів од. звітність 1,00 0,00 1,00
4 витрати на благоустрій всього грн. кошторис 6 375 500,00 0,00

кількість штатних одиниць працівників по благоустрою осіб штатний розпис 21,00 0,00 21,00

2 Кількість комунальних підприємств та відділів на території міста од. мережа 2,00 0,00

гривень

5 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
6 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо )
7 Утримання в належному стані об`єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)

Усього 6 375 500,00 6 375 500,00

8 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
9 Забезпечення благоустрою кладовищ

6 375 500,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

оплата праці працівників, нарахування на оплату праці, придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентаря, оплата послуг, видатки на відрядження, оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв, інші поточні видатки

1 4

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 5

Спеціальний фонд Усього

2,00

3

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

1 6 375 500,00

2 Міська програма "Поводження з твердими побутовими відходами на 
території Заводської міської ради на 2019-2021 роки" 610 000,00 610 000,00

1 400 000,00

Загальний фонд

6 7
0,00

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміруПоказники

Разом 1 010 000,00 1 010 000,00

№ з/п

Міська програма "Вуличне освітлення" 400 000,00

2
Затрат

53

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

4
0



МІСЬКИЙ ГОЛОВА СИДОРЕНКО В.В
(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)
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