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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
'

5

(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бкЙркету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
_______ 200000_______

______________________ Перечинська районна державна адміністрація______________________

(код)

(найменування головного розпорядника)

_______ 210000_______

______________________ Перечинська районна державна адміністрація______________________

(код)

(найменування відповідального виконавця)

217461
456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
_______ _____________________________________________________________________ місцевого бюджету__________________________________
(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -_269000 гривень, у тому числі загального фонду - 269000 гривень та спеціального
фонду - _____ -_______ гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про
затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм
бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №
617), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів
Міністерства фінансів України", Закон України від 27.06.2007 № 879 "Про заходи щодо забезпечення автомобільних доріг загального
користування", рішення сесії районної ради "Про програму з ремонту та утримання доріг в населених пунктах Перечинського району на 20162020 роки", рішення сесії районної ради від 20.12.2018 № 526 " Про районний бюджет на 2019 рік", рішення сесіі районної ради від
14.03.2019 №539
6.
N з/п
1

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг місцевого значення, що сприятиме підвищенню безпеки руху, швидкості, комфортності
та економічності перевезень пасажисів і вантажів автомобільним тпанспоптом.

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.
8. Завдання бюджетної програми
N з/п
Завдання
1 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури, поточний ремонт, очищення доріг від снігу.
9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

Напрями
N з/п
використання
бюджетних коштів
1
2
Експлуатаційне
утримання
автомобільних доріг
1
загального
користування
місцевого значення
Виготовлення
робочого проекту
2
С070803 ТуричкиЛиповець км 0+0007+200
Виготовлення
робочого проекту С
3
070811 Проїзд до с.
Лікіцари км 0+0002+000

4

jq

Виготовлення
робочого проекту на
капітальний ремонт
автомобільних доріг
загального
користування
місцевого значення С
070815 Тур"я Бистрацентральна садиба
КСГП "Бистрик" км
0+000-0+400

11.

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

185000

-

185000

49000

-

49000

16000

-

16000

19000

19000

Усього
269000
269000
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)____________________________________________________________________________

Найменування
N з/п місцевої / регіональної
програми
1

и

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

Програма з ремонту та
утримання доріг в
населених пунктах
Перечинського району
на 2016-2020 роки

269000

-

269000

-

269000

Усього
269000
Результативні показники бюджетної програми:

4

- - >

г~Л ------------------------N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
1

2
Показники затрат
Утримання та
розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої
інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету

3

4

5

6

7

Виготовлення
робочого проекту
С070803 ТуричкиЛиповець км 0+0007+200
Виготовлення
робочого проекту С
070811 Проїзд до с.
Лікіцари км 0+0002+000
Виготовлення
робочого проекту на
поточний середній
ремонт
автомобільних доріг
загального
користування
місцевого значення С
070816 Туря ПасікаТростянищ км
0+000+3+600
2

3

■

гри.

Кошторис установи

185000

-

185000

грн.

Кошторис установи

49000

-

49000

гри.

Кошторис установи

16000

-

16000

грн.

Кошторис установи

19000

-

19000

шт

План заходів

8

-

8

шт

План заходів

3

-

3

Показники продукту
Кількість об'єктів
транспортної
інфраструктури, які
планується
утримувати
Кількість
виготовлених
проектнокошторисних
документацій
Показники
ефективності

Сердня вартісь
виконання робіт 1
дороги на розчищення
снігу автомобільних
доріг загального
користування
місцевого значення

грн.

Розрахунок

23125

23125

Середня вартість
виконання проектнокошторисної
документації
автомобільних доріг
загального
користування
місцевого значення

грн.

Розрахунок

28000

28000

%

Розрахунок

100

100

%

Розрахунок

100

100

Показники якості
Відсоток виконання
робіт по об'єктах
транспортної
інфраструктури
поточного року
пірявняно з звітним
періодом___________
Відсоток виконання
кількості
виготовлених
проектнокошторисних
документацій у
порівнянні з минулим
роком______________

Голова районної державної адміністрації

М.П. Ладомиряк
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
25.03.2019 р.
М. П.

Л.В. Керецман
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(ініціали/ініціал, прізвище)

