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1.

2.

3.

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області 04051833

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження  міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

0110000 Виконавчий комітет Старобільської міської ради 04051833

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 270 205,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 881 097,00 гривень та

спеціального фонду- 1 389 108,00 гривень.

12316301000
(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)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 Конституція України;

 Бюджетний кодекс України;

 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

 Закон України"Про  Державний бюджет України на 2020рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджених программ та  результативних показників їх виконання для місцевих 

 бюджетів у галузі"Державне управління";

 Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами.);

 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових  програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ від 26.08.2017р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу";                                                                                                                                                      

Рішення сесії міської ради  від 20 грудня 2019р. № 66/16 "Про міський бюджет міста Старобільськ на 2020 рік";                                                                                                                                                

1 2

zp name

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану та забезпечення розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
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npp name

1 Виконання поточного ямкового ремонту асфальтобетонного покриття (з урахуванням вартості проєктних робіт, експертизи проєктної документації, витрат на технічний нагляд) по вулицям міста  Старобільськ  

2 Виконання робіт по об'єкту: "Будівництво внутрішньоквартальної дороги від будинку № 27 на кв. Ватутіна до вул. Південна у м.Старобільськ, Луганської області

1 2

3 Нанесення горизонтальної дорожної розмітки по вулицям міста Старобільськ Луганської області

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

npp name pz2 ps2 formula=RC[-16]+RC[-8]

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

гривень

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

1 Забезпечення утримання об'єкту транспортної інфраструктури 3 881 097,00 1 389 108,00 5 270 205,00

УСЬОГО 3 881 097,00 1 389 108,00 5 270 205,00

1 2 3 4 5

npp name pz2 ps2 formula=RC[-16]+RC[-8]

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Міська цільова програма благоустрою міста Старобільськ  на 2018-2020 роки 3 881 097,00 1 389 108,00 5 270 205,00

Усього 3 881 097,00 1 389 108,00 5 270 205,00

7

zp name od_vim dger_inf pz2 s2 formula=RC[-16]+RC[-8]

1 2 3 4 5 6

1 Виконання поточного ямкового ремонту асфальтобетонного грн Рішення міської ради від 3 504 818,00 0,00 3 504 818,00

затрат

1 389 108,00

продукту

2 Виконання  робіт  по об'єкту:"Будівництво внутрішньоквартальної грн Рішення міської ради від 0,00 1 389 108,00

3 615,00

4 вулиця Центральна, Шевченка, Харьківська, Айдарська,Піщана, м2 зведений кошторисний розрахунок 190 0 190,00

3 Запланована  площя поточного ямкового ремонту м2 зведений кошторисний розрахунок 3615 0

109,00

6 вулиця Руднєва м2 зведений кошторисний розрахунок 195 0 195,00

5 вулиця Трудова м2 зведений кошторисний розрахунок 109 0

412,00

8 провулок Новий м2 зведений кошторисний розрахунок 79 0 79,00

7 вулиця Рубіжна м2 зведений кошторисний розрахунок 412 0

195,00

10 вулиця Монастирська м2 зведений кошторисний розрахунок 366 0 366,00

9 вулиця  Набережна м2 зведений кошторисний розрахунок 195 0

296,00

12 вулиця  Геологічна м2 зведений кошторисний розрахунок 325 0 325

11 вулиця  Гімназична м2 зведений кошторисний розрахунок 296 0

100,00

14 квартал Ватутіна м2 зведений кошторисний розрахунок 72 0 72,00

13 вулиця Велика Садова м2 зведений кошторисний розрахунок 100 0

504,00

16 вулиця   Шафрановського м2 зведений кошторисний розрахунок 500 0 500,00

15 вулиця   Залізнична м2 зведений кошторисний розрахунок 504 0

243,00

18 вулиця   Гаршина м2 зведений кошторисний розрахунок 29 0 29,00

17 вулиця   Луганська м2 зведений кошторисний розрахунок 243 0

15,00

20 Заплановано виконання  робіт  по об'єкту:"Будівництво грн Рішення міської ради від 0,00 1 389 108,00 1 389 108,00

19 Кількість об'єктів од. рохрахунок 15 0

1,0021 Кількість об'єктів од розрахунок 1 0
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М.П.

ефективності

233 654,53

23 середня вартість одного м2 поточного ямкового ремонту грн розрахунок 969,52 0,00 969,52

22 середня вартість одного об'єкту поточного ямкового ремонту грн розрахунок 233 654,53 0,00

1 389 108,00

якость

24 середня вартість одного об'єкту капітального ремонту грн розрахунок 0,00 1 389 108,00

100,00

затрат

25 рівень виконання  містом своїх фінансових зобов'язань % розрахунок 100,00 100,00

376 279,00

27 Кількість об'єктів од. розрахунок 16,00 0,00 16,00

26 нанесення горизонтальної дорожньої розмітки по вулицям Велика грн Рішення міської ради від 376 279,00 0,00

28 середня вартість одного об'єкту грн розрахунок 23 517,44 0,00 23 517,44

ефективності

Міський голова Я.М.Літвінова

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

29  рівень виконання  містом своїх фінансових зобов'язань % розрахунок 100,00 0,00 100,00

 якость

06.05.2020

(Дата погодження)

Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова Я.М.Літвінова

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


