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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Виконавчий комітет Заводської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.02.2021 р. № 29

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Заводської міської ради 43961199
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Заводської міської ради 43961199
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 16558000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -5590000 гривень , у тому числі загального фонду -  5590000 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, 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), Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення третьої сесії 8 скликання № 2 
Заводської міської ради від 24.12.2020 року "Про бюджет Заводської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№
з/п

• /
Ціль державної політики

1 Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста



„пня бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Підвищення рівня благоустрою міста
2 Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства
3 Проведення поточного / капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури
4 Забезпечення утримання та поточного / капітального ремонту гідротехнічних споруд
5 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
6 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та лоліпшення його екологічних умов
7 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
8 Утримання в належному стані об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
9 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
10 Забезпечення благоустрою кладовищ

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Підвищення рівня благоустрою міста 5 590 000 0 5 590 000
Усього 5 590 000 0 5 590 000

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

№
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Комплексна програма "Благоустрій на 2021 рік" 5 225 000 0 5 225 000
2 Комплексна програма "Благоустрій на 2021 рік" 365 000 0 365 000

Усього 5 590 000 0 5 590 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 за т р а т

кількість комунальних підприємств та відділів на території міста од. мережа 1,00 0,00 1,00
кількість штатних одиниць працівників по благоустрою од. штатний розпис 26,00 0,00 26,00
витрати на благоустрій всього грн. кошторис 5590000,00 0,00 5590000,00
кількість полігонів од. ЗВІТНІСТЬ 1,00 0,00 1,00



, 2 3 4 5 6 7

кількість полігонів

кількість кладовищ од. ЗВІТНІСТЬ 15,00 0,00 15,00
2 продукту

протяжність дорожного полотна які обслуговують комунальні 
підприємства км. план територіальної 

громади 139,00 0,00 139,00

протяжність тротуарних доріжок км. план територіальної 
громади 12,00 0,00 12,00

протяжність вуличного обслуговування км. план територіальної 
громади 70,00 0,00 70,00

площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати тис.га план територіальної 
громади 0,35 0,00 0,35

3 ефективності

середньорічні витрати на утримання благоустрою міста грн. кошторис 5590000,00 0,00 5590000,00
4 ЯКОСТІ /  /

відсоток виконання робіт по благоустрою міста відс. рто^рдх/но к 100,00 0,00 100,00
Г /  ) \
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ПОГОДЖЕНО:
в. іь» ■

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

рго відділу виконавчого кой
а \
О  '

кої міської ради і # Світлана ІЩЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


