
_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Бурштинська міська рада

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
№_____ від                                 2019р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Бурштинська міська рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Програма соціально економічного та культурного розвитку м. Бурштин на 2019рік

Програма поводження з тваринами та регулювання безпритульних тварин на території Бурштинської міської ради на 2019-2020 роки

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста на 2017-2019 роки

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6559,76тис гривень, у тому числі загального фонду 6349,76тис гривень та

спеціального фонду- 210.00тис гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

1 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

2 Організація благоустрою та поводження з тваринами та регулювання безпритульних тварин на території ради

3
Забезпечення безпеки життєдіяльності, благоустрою,  у м. Бурштин, дотримання правил благоустрою, торгівлі, підтримання в належному санітарному стані територій міста, утримання працівників благоустрою

4 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень



9. Напрями використання бюджетних коштів

(тис.грн)

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

1 2 3 4 5

(тис.грн)

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

1

організація благоустрою міста;

регулювання безпритульних собак на території міста;

обслуговування громадських вбиральнь.

Оплата вуличного освітлення.

6 349,76 210,00 6 559,76

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

УСЬОГО 6 349,76 210,00 6 559,76

1 2 3 4 5

1
Програма соціально економічного та культурного розвитку м. Бурштин на 2019рік

2 889,76 210,00 3 099,76

11. Результативні показники бюджетної програми

3 Програма благоустрою та розвитку комунального господарства на 2017-2019роки 3 400,00 0,00

6 559,76

2
Програма поводження з тваринами та регулювання безпритульних тварин на території 

Бурштинської міської ради на 2019-2020 роки
60,00 0,00 60,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

0 затрат 0,00

0,00 1,00

0 обсяг витрат(т) тис.грн. рішення сісії

5 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

3 400,00

Усього 6 349,76 210,00

6 349,76 210,00 6 559,76

0
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації 

житлового фонду, які потребують підтримки
од. дані відділу 1,00

3 400,00

0 загальна кількість світлоточок(С) шт. дані відділу 100,00 0,00 100,00

0 обсяг видатків для утримання персоналу благоустрою тис.грн. рішення сісії 3 400,00 0,00

709,00

0
обсяг видатків для виконання робіт, надання послуг по благоустрою 

міста(б/у)
тис.грн. рішення сесії 0,00 0,00 0,00

0 обсяг витрат (с) тис.грн. рішення сесії 709,00 0,00

0,00

0

кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації 

житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки од. рішення сесії 1,00 0,00 1,00

0 продукту

0,30

0 кількість працівників осіб дані відділу 0,05 0,00 0,05

0 ціна вакцинації однієї собаки(т) тис.грн. дані відділу 0,30 0,00

52,00

0 загальна кількість світлоточок, які плануються встановити(С) шт. дані відділу 200,00 0,00 200,00

0 кількість громадських вбиральнь(г) шт. дані відділу 52,00 0,00

0,00

0 кількість проведених заходів(т) шт. дані відділу 12,00 0,00 12,00

0 ефективності

12,50

0 середні витрати на проведення одного заходу (б/у) тис.грн. розрахунок 55,78 105,00 160,78

0
середні витрати на обслуговування громадської вбиральні за 

місяць(г)
тис.грн. розрахунок 12,50 0,00



М.П.

Джура Р.О.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

22.02.2019

(Дата погодження)

Бурштинська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Петровська О.І

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

0,00

0 динаміка зменшення безпритульних тварин(Т) відс. розрахунок 0,01 0,00 0,01

0 якості

100,020 динаміка збільшення коштів на благоустрій міста (б/у) відс. розрахунок 100,00 0,02

10,00

0 забезпеченість коштами(г) відс. дані відділу 90,00 0,00 90,00

0 забезпеченість зарплатою персоналу відс. розрахунок 10,00 0,00


