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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО  
Розпорядження 
голови селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
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ІІаспорз
бюджетної програми місцевого бюджету па 2019 рік 

0 1 ________________________Срібнннська селиічна рада____________________________________________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

0 X і  ________________________Срібнянська селищна рала

3.

4

(код) (найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснений заходів щодо соціально-економічного розвитку 
0 X 1 7 3 6 3  окремих територій.

(код) (К Ф К В К )  (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2516010.00 гривень, у тому числі загального фонду - 0.00 гривень та спеціального фонду - 2516010.00гривень.

1 Іідстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,Бюджетний кодекс України, Закон України «1 Іро місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів 
України від 29 12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «1 іро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів», від 02.12 2014 року №  1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджет ів місцевого самоврядування, які не застосовують 
програмно-цільового метод». Закон України від 23.11.2018 року №  2629-VI11 "Про Державний бюджет України на 2019 рік". Рішення X V I I  сесії Срібнянської селищної ради V I I  скликання 
від 08 02.2019 року "  Про внесення змін до рішення селищної ради від 21.12.2018 року "Про місцевий бюджет Срібнянської селищної ради на 2019 рік". Розпорядження селищної ради ви 
20 02 20!9р №25,23. Розпорядження Срібнянської селищної ради від 09.04 2019р. №60, Розпорядження Срібнянської селищної ради від 24.06.2019р. №106

6. Ц і л і  державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ і/п Ціль державної політики
1 Забезпеченя соціально-економічного розвитку території.

7. Мста бюджетної програми: Забезпеченя соціально-економічного розвитку території.
X. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
1 Будівництво ди тячого майданчика по пул. Кооперативна. 28а. в с Савинці, Срібнянської о району. Чернігівської області
2 Будівництво дитячого майданчика по вул. Миру. 46. в с Лебединці, Срібнянського району, Чернігівської області
3 Бу дівництво дитячого майданчика по вул. Миру. 46 в с Никошвка, Срібнянського району. Чернігівської області
4 Будівництво  дитячого майданчика по вул Тараса Шевченка, 21 в с Горобіївка, Срібнянського району, Чернігівської області
5 Закупівля спортивно-ігрового майданчика для с Сокиринці, Срібнянського району. Чернігівської області
6 1 Іридбання архітектурно-паркової композиціїіз сонячними панелями для сміСрібне Срібнянського району. Чернігівської області



7 Придбання огорожі, воріт хвірток, навісу та сидінь для стадіону в централбному парку емт Срібне Чернігівської області
8 Будівництво спортивного майданчика по вул. Миру.47. в с Карпилівка. Срібнянського району. Чернігівської області
9 Придбання обладнання для системи водопостачання в с.Савинці

9 Напрями використання бюджетних коштів:
(гри)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 6
1 Придбання основного капіталу 2516010,00 2516010,00

Усього 0,00 2516010,00 2516010,00

]0 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

У сього 0.00 0,00

І 1. Результативні покачники бюджетної програми:

N з/п 1 Іоказник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 7 3 4 5 6 7
Завдання 1 Будівництво дитячого майданчика по вул. Кооперативна, 28а, в с Савинці, Срібнянського району, Чернігівської області

затрат

Обсяг видатків на облаштування обхекта грн кошторис 139000,00 139000,00

продукту
Кількість об’єктів од. Перелік об’єктів 1 1
ефекі іівнос і і
середні витрати на проведення 
облаштування одного об’єкта грн розрахунок 139000.00 139000,00

и кості
Рівень виконання даного заходу % розрахунок 100 100



7 Придбання огорожі, воріт хвірток, навісу та сидінь для стадіону в централбному парку ем г Срібне Чернігівської області
8 Будівництво спортивного майданчика по вул. Миру,47, в с Карпилівка. Срібнянського району, Чернігівської області
9 Придбання обладнання для системи водопостачання в с.Савинці

9 Напрями використання бюджетних коштів:
(гри)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 6
1 Придбання основного капіталу 2516010,00 2516010,00

Усього 0.00 2516010,00 2516010,00

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього 0.00 0,00

1 1. Результативні показники бюджетно? програми:

N ч/п 1 Іокачник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 9 3 4 5 6 7
Завдання 1 Будівництво дитячого майданчика по вул. Кооперативна, 28а, в с Савинці, Срібнянського району, Чернігівської області

затрат

Обсяг видатків на облаштування обхєкта грн кошторис 139000.00 139000,00

продукту
Кількість об'єктів од. Перелік об'єктів 1 1
ефективнос і і
середні витрати на проведення 
облаштування одного об’єкта грн розрахунок 139000.00 139000,00

и кості
Рівень виконання даного заходу % розрахунок 100 100



Рівень виконання даного заходу % розрахунок 100 100
Уявляння 6 Придбання архітектурно-паркової композишїіз сонячними панелями для смтСрібне Срібнянського району Чернігівської області
за і ра і

Обсяг видатків на облаштування об»єкта грн кошторис 195700.00 195700,00

продукту
Кількість об’єктів од. Перелік об’єктів 1 1
ефективності
середні витрати на проведення 
облаштування одного об'єкта грн розрахунок 195700,00 195700,00

я кості
Рівень виконання даного заходу % розрахунок 100 100
іи в д н н н н  7 Придбання огорожі, воріт хвірток, навісу та сидінь для стадіону в центральному парку смт Срібне Чернігівської області
затрат

Обсяг видатків на облаштування об»єкта грн кошторис 1440710.00 1440710,00

продукту
Кількість об’єктів од. Перелік об’єктів 1 1
ефективності
середні витрати на проведення 
облаштування одного об’єкта грн розрахунок 1440710.00 1440710.00

я  кості
Рівень виконання даного заходу % розрахунок 100 100
{ я в л я н н я  8 Будівництво спортивного майданчика по вул Миру.47, в с Карпилівка, Срібнянського району. Чернігівської області
і 'А грат

Обсяг видатків на облаштування обж кта грн кошторис 140000,00 140000,00

продукту
Кількість об’єктів од. Перелік об’єктів 1 1
ефективності
середні витрати на проведення 
облаштування одного об'єкта грн розрахунок 140000,00 140000.00

якості
Рівень виконання даного заходу % розрахунок 100 100
і и в і і я н н я  9 Придбання обладнання для системи водопостачання в с.Савинцг
іа і ра ї

Обсяг видатків на облаштування об»єкта грн кошторис 80000.00 80000,00

продукту
Кількість об’єктів од. Перелік об’єктів 1 1
ефективності
середні витрати на проведення 
облаштування одного об'єкта грн розрахунок 80000,00 80000,00






