
ЗАТВЕРДЖЕНО

від 03-03-2023 N 33-р

2023 рік

1. (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(3)(4)(9)(3)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(3)(4)(9)(3)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.
(0)(1)(1)(7)(4)(6)(1) (7) (4) (6) (1) (0) (4) (5) (6) (0)(3)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 1 000 000
1 000 000 - гривень.

5.

(найменування бюджетної програми)

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

Мар’янівська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Мар’янівська селищна рада
(найменування головного розпорядника)

Мар’янівська селищна рада
(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за

рахунок коштів місцевого бюджету

бюджетної програми місцевого бюджету на

відповідно ст.89,91 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ст.52,ч.6 ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , ч.1 п.2 постанови
Кабінету міністрів України від11.03.2022 року №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану"
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (ЗАКОН УКРАЇНИ від28.06.1996№254к/96-Врзі змінами;
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від08.07.2010№2456-УІ(зі змінами);
ЗАКОН УКРАЇНИ від21.05.1997року№280/97ВР "ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ"(зі змінами);
Наказ міністерства фінансів України від26.08.2014№836"Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання  та виконання
місцевих бюджетів" у редакції наказу МФУвід15.11.2018 року№908;
Наказ міністерства фінансів України від01.10.2010№1150/41"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх
виконання для місцевих бюджетів"
РІШЕННЯ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ №36/9 від16.02.2023 року"Про селищний бюджет на 2023 рік"

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -
гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
МАР'ЯНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ПАВЛІК КАТЕРИНА ЄВГЕНІВНА 
Посада:ДИРЕКТОР 
ЄДРПОУ: 43973728 
Сертифікат: 248197DDFAB977E504 
0000008739F100B0DAEC03 
Дата: 08.03.2023 12:04



6.

N з/п
1
2

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п Напрями використання бюджетних
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 інші видатки (5000) 1 000 000 - 1 000 000
2 капітальні  видатки (3000) - - -

1 000 000 - 1 000 000

10.

(грн)

N з/п Найменування місцевої / регіональної
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Збереження та вдосконалення мережі автомобільних доріг загального користування та місцевого значення на території ОТГ  і забезпечення задовільних
умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху.

Завдання
Забезпечення контролю за ефективністю використаних коштів та якістю робіт по утриманню та розвитку автомобільних доріг ОТГ

Програма спрямована на удосконалення механізму фінансового забезпечення робіт з капітального та поточного середнього ремонтів,утримання доріг загального користування державного ,обласного та місцевого значення на території ОТГ;

Усього

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

Забезпечення життєво важливих інтересів населення,підприємств,установ та організацій,шляхом покращення якості шляхів сполучення.



1 2 3 4 5

1
Програма соціально економічного
розвитку Мар'янівської селищної ради
на2022-2025 роки.

1 000 000 - 1 000 000

1 000 000 - 1 000 000

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Сума загальних видатків грн. 1 000 000,00 - 1 000 000,00
2 продукту

Загальна протяжність  доріг на які буде
проведено поточний ремонт доріг

км.
6,71 - 6,71

Кількість запланованих послуг кількість 11,00 - 11,00
3 ефективності

середні витрати на 1 км. Доріг грн. 149 031,30 - 149 031,30
середній розмір 1 послуги грн. 90 909,09 - 90 909,09

4 якості
- - -

(підпис)

Фінансовий відділ Мар`янівської селищної ради
ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Басалик О.В.
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Павлік К.Є.



(підпис)

08.03.2023
М. П.

Дата погодження

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


