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зАтввРдх{шно
Розпоряд)кення м|ського голови
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(наймещвання м!сцевого ф!нансового органу )

шАсшоРт
бгодэкетнот програми м!сцевого бгодэкету на 2018 р1к

1. 0100000 Багштанська м1ська Рада

2.

(кшквк мБ)

01 1 0000 Батштанська м|ська Рада

(найменування головного розпорядника )

(кпквк мБ)

01 1 7325

(найменування вйповйального виконавця)
1
-). 0443 фд1вництво споруд, установ та 3ак-}1ад1* ф|зично[ кульцри | спорц

(кпквк мБ) (кпквк мБ) (паймснуваввя бюджФнотпрограм{)

4- Фбсяг бгодя<етних призначень/бпод:кетних асигщ/вань -4|50,з1965 тис.гр}|. , } тому нисл! заг{ш'ьного
4|50,з1965 тис.грн.

5. пйстави &'1я вико!!ац|$ бюд'(9гно1 пРогРами

ко|{стип/цй укра!ъи , Б[од'(епд''й кодекс !ща!ни , 3акон укра!ъи <про м!сцФве оамовря,Фван|{я в укра!ъь) , закон укра!.|{и ''про дер|@вний 6[од'{9г
укра1ни на 201в р!к", наказ м!н!стеРтва ф1нанс!в 9кра'|ви в!д 26'08.2014 м8з6 "про деяк; п|{ган1{я запрвадкення п!юФамно_циьового мегоду складання
та викояан:*я м1оцевих 6лодкег!в'''[йказ й|н!сгерсгва ф!нанс!в }&945 в1д27 -о7.20л р "пРо затверд|@ння прим|рного перап!ц щзультативй показгтик|в
блодкегн:ос пррам для м|сцев|'о( бюдкег!в зд в'щаткамц що не вР{!хову!оться при визнаяснв1 об!яц м1я<бй#них ц'анофрт!в " (з! зм!нами)' р1||'е|тням1ськот ради вй 24.01.2018 л9 з " пРо вяес€ння зм|н до м!ського 6'од|(еу Бацтанськот м!сько1ради на2о18р1к''.

6. йета б*од>кетно? програми
3абезпечен ня розвитку об''скт! в )китлово-комун:ш ь ного господарства

7. |{1дпрограми, спрямован| на досягнення мети, визначено| паспортом блолясетно| програми

кпквк кФквк }{азва п1дпрограми

8. Фбсяги ф1нансування бгод:кетно| програми у розр!з! п1дпрограм та 3авдань (тис.щн.)
]\ъ

з|л
кпквк кФквк [-[|дпрограма/

завдання бгодхсетно| прощами 3агальний фонл €пец!а-гтьний фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 7



0| 17325 0443 Бул1вництво споруд' установ та 3аклад1в ф!зинно[ культури ! спорту 0,00 4150,31965 4150,31965

1 01 17325 0443 3абезпечення бул!вництва споруд ф|зинно| кульцри 1 спорц 0,00 4150,3 1 965 41 50,3 1 965

}сього 0,оо 4150,31965 4150,31965

9. |[ерел1к рег|ональних ц1льових програм' як! викон1гготься у склад! бгод:кетно! програми

Разва дер)кавно7рег{онально! цйьово| прощами та пщпрограми кпквк 3ага_гльний фонл €пец!а-г:ьний фонд
Разом

| 2 3 4 5

|[рощама розвитц ф{зинно| кульцри { спорц Багштансько! м|сько| рали на 2017-2021 роки 01 17325 0,00 4150,31965 41 50,3 19б5

усього 0,00 4150,31965 4150,31965

10. Результативн| показники бгод:кетно| програми у розр!з| п|дпрограм | завдань

1 1. [>керела ф!нансування !нвеотиц1йних проект|в у розр|з| п|дпрограм

1 !(од функш!
2 |1ункт 11

{
3 |!рогноз в :,ш

Ёвй*релицвання бюджец вказуФься лише у випадц, коли бюлжина прощама не подшя0ься на п1дпрощами.

'ф#"ф' 
м!сшевому бюджт! видатк]в/наАання щелийв на рш|зац!ю !нвттиц1йних проеп{в (прощам).

1 - |}й
| т._г: ;' #\ д'у

-т',!9

з|п
кпквк Ёазва показника Фдинигц вим!ру !>керело {нформашт! 3начення показника

| ", 3 4 5 6

1 01 17з25 БуА!вништво спо[}Аэ установ та заклад!в ф1зинно! культури ! спорту

1 0117325 3абезпечення буё!вншц7пва споруо ф!зшчно| цль7пурц ! спорупу

|[оказники 3атрат

[ 0117з25 Фбсяг буд!вництва кв.м. пкд 1556,2

|[оказники проду!{ту

1 01 1 1з25 (|льк|сть об''ект1в, як! планусться побудувати од. пкд 1,00

|[оказники ефективност!

1 0117з25 €ерелн| вищати на буд|вництво одного об''€кта тис.щн. ко1шторис 4150,3 1965

||оказники якост!

! 0111з25 Р|вень готовност1 об''скт!в бул|вництва оА розрахунок 100

|]ояснення, що характеризу}оть д)1(ерела

ф1нансування

[1рогноз видатк{в до к{нця реал!зат_т;[

!нвестиц|йного проекц[лан видатк!в зв!тного пер1олу
(асов! видатки станом на

0| с!чня зв!тного пер!олу

кпквкР1ай менування д)|(ерел надход)кен ь
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зАтвшРджшно
Розпоряд)кення м|ського голови

шАсшоРт

бподэкетнот програми м|сцевого бюджсету на 2018 р|к

1. 01 00000 Багштанська м1ська Рада

2.

(кпквк мБ)

01 1 0000 Баш-птанська м|ська Рада

.,
_). 0620

Фрган|зац|я благоустро}о населених пункт| в

(кпквк мБ) (кпквк мБ)
(вайменувапня бюджФпот прогрдми)

асигнувань -1504з,4|2тис.грн. ' у тому числ| загального фонду -|2527'227 тис'грн та спец|ального фондг

4. Фбсяг бьод)кетних призначень/бгод)кетних

_251 6, 1 85 тис"грн"'

;;,'тж:ж:::'Ё,щ;##*},.:ж:#*:&;Ён;;;1"'н;;;;#жц#:жжЁЁ:Ё#::#'*ж#'**
}ща|ви на 20!8 р1к"' Ё"ч м|-!т!:11::;; 

й{]"Ёйй о*"*," л, я+з .й::.от':от : р ''про затверд}(ення прим!рного перелпц

сш1аддяня та виконання м!сцев}о( о!од{<€

;.;;;;;;,-'.-**-,"'"*=*'#"{.#Ё)|# ;"нц3 :ж*1*н;:жжн ;жнж::#'#ЁЁ[й'-''
травсфеРг!в '' (з! зм!на!{и)' р!шенн' м|сь!

6. м9га бюдя(егно! проФами

пйвищення р;ввя благоусгро|о м1сга та сй м!оько1 ради

ртом бгод>кетнот програми

(кпквк мБ)

01 1 6030

7. |{|дпрогр ам\4э спрямован1 на 1осягненнямети,визначено1пасп0р'1.0м|

ль

з|п
кпквк кФквк

Ёазва п1дпрограми

8. Фбсяги ф!нансування бгод>кетно{ програми у розр1з1 п|дпрограм та завдань (щн.)



]цгр

з|п
кпквк кФквк |-!!дпрограма/

завдання б:од>кетно[ прощами
3а::':шг:,::ий (лст::11 (]г:с:ц!шть*:ий фонд

Разом

1 1 3 4 5 6 1

01 16030 0620 Фрган!зац!я блЁгоустро}о населених пункт1в 12527,227 2516,185 15043.,412

1 01 16030 0620 |1роведення поточного ремонц об''скт!в транспортнот 1нфрасщукцри 4870,500 0,000 4870,500

2 01 16030 0620 |[роведення поточного ремонц 1нфрасщуктури 800,000 0,000 900,000

3 01 16030 0620
Б1дновлення мере)к зовн|111нього осв|тлення'техн|чне переоснащенн'1 та
п|двищення експлуатац1йних якостей мереж вули(|ного осв1тлення

1141,500 450,000 2191.,500

4 01 16030 0б20
3абезпечення та зд1йснеттлтя функц|онування об"ект[в благоусщото, вико!{анн'|

роб{т та пос'уг з благоусщопо

з69з'26| 0,000 369з,26\

5 0! ! 6030 0620 3абезпечення збору та утил!зац|я см|ття 965,262 0,000 965,262

6 01 16030 0620 Б иготовленн'{ проектно- ко1шториснот документац|т 0,000 188,500 188,500

1 01 16030 0620 3абезпечення благоусщ|}о к-т1адовищ 456,704 0,000 456,704

8 0116030 0620
|1рилбання кап|тального обладнання ( обладнання ! преАмет|в довгостокового
корисцвання, спецтехн1ки)

0,000 964,685 964,685

9 01 16030 0620 |[роведення кап|тапьного ремонц 0,000 800,000 900,000

10 011б030 0620 |-[роведення кап!тапьного ремонц об''ект!в щанспортно| |нфрасщукцри 0,000 ! 13,000 1 13,000

}сього 12527,227 25 | 6,185 15043,412

9. |[ерел1к рег|ональнптх ц1льових програм' як| викощпоться у склад! бгод:кетно| програми

[0. Результативн! показники б*одх<етно? програми у розр|з! п1дпрограм 1 завдань

Ёазва дер)кавно|/рег!онально[ ц!льово| прорами та п!дпрощами кпквк 3ага-гпьний фонл €пец!альний фонд
Разом

1 2 3 4 э

|1рощама реформування та розвитку )!(итлово - комун.шьного господарства м|ста Багптанка

та с1л Баштансько] м!сько| ради на20|7 - 2022 ооки
01 16030 12527,23 2516,19 15043,4 |

усього 12527,23 2516,19 15043,41

.}ф

з|п кпквк Базва пока3ника Фдиниця вимтру !>керело 1нформаш!| 3начення показника

! 2 3 4 5 6

01 1 6030 Фрган1зац1я благоустрою населених пункт1в

1

[1ровеёення по7почно2о ре.]ион/пу об''сктп1в /пранспор7пно[ !нфрас/прук7пурц
(ёор1е, гпротпуар!в)
|[оказники 3атрат

1 Фбсяг видатк1в тис. грн. ко1шторис 4874,5

|[оказники продукту



|[лоща гшлях!в 
'на 

яких плану€ться г|ровести поточний ремонт кв"м" зв1тн|сть 1 0145

|[оказн ики ефекти вност!

1 середня варт1сть поточного ремонту 1 кв"м" пшлях1в тис. грн. розрахунок 0,48

|[оказники якост!

1 в|дсоток площ1, в|дремантовано] за рахунок поточного ремонту' до потреби о^ розрахунок 100,00

7 !7 р о в е ё е н ня по ш1 о чн о 2 о р е ]у! о н 7пу !н фр а с /прук|пурш

|[оказники 3атрат

1 Фбсяг видатк|в тис. грн" ко11]торис 800,0

|[оказники продукту

1 кйьк|сть об'ект|в, що планусться в1дремонцвати од" зв1тн!сть 9,000

|[оказн и ки ефе:сги вност!

1 середня варт!сть ремонт} одного об'екта тис. грн. ро3рахунок 100

|[оказники якост|

! питома вага в|дремонтованих об'скт!в у загз"лпьн!й к|лькоог| об'скт|в, шо потребутоть ремонту % ро3рахунок 100,00

3
Б]ёновлення ]у'ере)ю зовн1шлньоео осв1тплення 7па п1ёвшщення екс7шуа7пац1йналх

яко стпей 1у'е р е эю вулцчн о ?о о с в !упл е ння

|[оказники затрат

1 0бсяг видатк!в проведент:я ремонту татехн!чного переоснацення вуличного осв1тллення тис. грн. ко1шторис 1 390,0

Фбсяг видатк|в на вуличне осв!тлення тис. грн. ко!1]торис 801,5

|[оказники продукту

! Фбсяг електроенерг1[,необх|дно] для зовн!гшнього осв!тлення тис. кБт/г зв1тн1сть з20

2
(|льк1сть об''скг|в( св!тлотонок'шитових) , що планусться обслуговувати, в|дремонтувати та

встановити
од зв|тн|сть 1910

3 |[ротя>кн1сть мере)к, що планусться в1дремонтувати км зв1тн1сть 6,2

|[оказники ефективност[

середня варт1сть 1тис.кБт/г електричнот енерг|1 тис. грн. розрахунок ?5

1 середня варт!сть обслуговування та}триманн'! одного об"екту ( св!тлотонок,щитових) тис. грн. ро3рахунок 0,419

2 середня варт!сть ремонту 1 км мере)к тис. грн. ро3рахунок 95,6

|[оказники якост!

1

вйсоток к!лькост! об"ект!в,як| планусгься в1дремонтувати' до к!лькост! об''скг1в, шо потребуготь

ремонту
% розрахун0к 100,00

2
вйсоток протя:кност| мереж, на яких планустьсяпроведення ремонту , до протя){(ност! мере}(' що

потребують ремонту
" ро3рахунок 100,00



|[оказники 3атрат

Фбсяг видатк1в на озеленення територ|й,благоустр|й парк!в,..'.й насад)кень' газон! в, кв{тник| в

тис. грн. ко1шторис
394,369

ко{пторис

'41 
1,012Фбсяг в[{датк|в на '"'щ.'"" аулиць в!д льоду та сн!ц тис. грн. ко1шторис

440'з17

3он в!дпонинку ,дитячих майд*,"*ь
ко1]_{торис

| 3 1,669
тис. грн. ко1пторис

379,322

ко{1!торис
|[оказники проду}сту

9з7 ,57 4
к1льк1сть дереБ 

'1{Ф планусться обр!зати

що планусться доглядати

51257

361з7
8з924|.{оказн и ки ефепсги вност|

насад)кен ь' газан | в, кв!тник! в ро3рахунок
€ередн| витрат и наприбирання , догляд вулиць ; розрахунок

розрахунок

розрахунок

розрахунок|[оказники якост!
ро3рахунок

послуг по благоустр|по, в!д 
'БщБ

ро3рахунок3абезпечення 3бо
ро3рахунок||оказники 3атрат

8бсяг видатк!в

|[оказники продукту
ко|шторис

965,262

{1оказники 
"6.*.'Б"Б| зв1тн1сть

|{оказники якост! тис. грн. ро3рахунок

розрахунок



Б ша о уп о вл е н ня п- о е к уп то о - к о цлуп о р ш с н о т. ё о кулц е н уп ац!1.
|[оказники затрат

Фбсяг видатк|в
тис" грн. ко1шт0рис

|!оказники проду}сту
(!льк|стьпроектно-ко1шторисно|документац1т}кунеобхй''й

зв1тн1сть
|[о казн и ки ефепсги вност!

тис" грн. р0зрахунок|!оказники якост|

розрахунок
3рбезпечення блаео с/пр!/о тотаёовш
[|оказники затрат
Фбсяг видатк|в на благоустр1й кладовищ

тис. грн" ко1шторис
|[оказники проду!сту

|!лоща кладччщ, благоустр1й на якр}( планусться зд|й.''*''й
зв1тн1сть \7 5290||оказн и ки ефепсги в ност!

-€ередн| 
витрати |1а благоустр|й 1 кв.м. кладови1ца тис. грн. розрахунок|[оказники якост!

розрахунок 100,00//ршёбання кап!ппальноео обла0нан', ( ,б",о'.ння ; 
'р',ё о в е о с упр о ко в о 2 о коршс 7пув ання)

|!оказники 3атрат

Фбсяг видатк!в
тис" грн. ко1шторис 964,695|!оказники продукту

(|льк1сть одиниць пРидбаного обладнання
зв1тн1сть

|[о казн и ки ефепсги вност!

середн1 
"идатки 

на прилбан}б1 одиниц1 облад,'й"" тис. грн. розрахунок|[оказники якост!

в!дсоток введененого експлуатац|ю обладаннгш та предмет|вдовгостроков0го корисч/ван}б! в
потонному роц| розрахунок

1р о ве ё ення кап!7пально 2о рел4он/пу
|[оказники 3атрат

Фбсяг видатк1в
тис. грн. ко1пторис|[оказники продукту

к!льк|сть об'скт1в, що планустьс" '[др.''"ц" '''а зв1тн|сть
|[о казни ки ефекти вност!

99Редня варт|сть ремонту одного об'екта тис" грн. розрахунок|{оказники якост!

'"'*' "'.' *!,р""'"''''"'* 
'б''*|" у ''.-""!й *1''*'Бйбйй"ребу:оть ремонц розрахунок



|[оказники затрат ко1штористис. грн.

Фбсяг видатк1в

|[оказники продукту 225,000зв1тн1сть

зв1тн1сть

|[о казни ки ефепсги вност! р03рахунок

|[оказники якост! ро3рахунок

рограм"-.''"!йтлт'т'чс гтпоект1в у оозр1з1 п1д!1

|1ояснення' ш{о характеризу1оть д)керела

ф1нансування

1 1. /0к ерела Ф1нансува}1п)1 
1г|о\'/\'/ ! !гцд|||!!д4 } 1^г

|*!лан видатк{в зв!тного пер1олу
|[рогноз видатк|в до к!нця реа_гп1заш1!

1нвестиц1йного проекц

Ёайменування д)керел надходжень кпквк

(асов1 видатки станом на

01 с{чня зв{тного пер!олу

1(од 3агальний | €пец|альний

фонл | ф'*,'
Разом

3ага-гтьний

фонл

€пец!альн
ий фонл

Разом
3ага-гпьний

фонл

4

€пец|альний

фонп

5

Разом

11 12
|3

6 1 8 9 10

1

3

1 (од функш!онально| класиФ1п9} ицвання бюд}(ец вка3у€ться ли|'ше у випаАк}' коли т:::::':ж,::ж1"#ж;ж;]рограм
2 !-|ункг 11 заповн}о€ться туРтР.*
3 [-1рогноз видатк!в ло к{р$а%'%

+ъ} 1.в.Рубський

с.с.Р1|тшен|н
й|ський гол

Ёачальник в

,(-
Ё ь,:

.}]


