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зАтввРдх{шно
Розпоряд}(ення м|ського г0лови
,|д [ъ\\ }тш\к\ш м ч-ч 

,

(наименування Ёоловного розпор:{дника когпт!в м1сцевого бюл>ксгу )

пАсшоРт
бгодэкетнот програми м1сцевого бподэкету на 2018 р1к

1. 0100000 Багштанська м|ська рада

2.

(кпквк 1иБ)

01 1 0000 Батштанська м1ськ а рада

(найменування головного розпорядника )

.
_).

(кпквк ]}1Б)

0'| 182з0 1нпш| заходи

(найменування вйповйального виконавця)

громадського порядку та безпеки0380

(кпквк мБ) (кпквк 1!1Б) (лдймевувдцвя бюиетпо| прогрдми)

4. Ф6сяг бтод:кетних призначень/бтод:кетнлтх асигщ/вань - 751,824 тио.грн. 
' у тощ/ числ1 загального

0'00 тис.грн.

5. |[1дстави для виконання бтодясетно| програми

фо.'ду _ 75|,824 тис.грн " та спец1а.]1ьного фо"ду _

конст|'{чщ|я укра!'|о1, Б|о.Фкеп!|й кодекс уФа!ни 
' 
закон уФа!!!п{ <про м!сцеве самоврядвання в уща!ъь, закон уча!.ни ,'про 

дег')кавний бюд|@т
9ра1ни на 2018 р!к", !йказ !т1!н!стерсгва ф!гтавс!в укР!ъи ви 26.0в.2014 ш98з6 "про деяк! г!!.'ган1!я запровадке|||]я щогРамно-цььового мего,щ/
сю|адан|{я та в'{ко1{{|няя м|сцев|о( б|одя€г1в",наг.аз й|н1стерстви ф!лланс!в !'{.-945 вф27.01.201\ р,'п!ю затв€рдке!|1и прим!рного перел!ц
результативн|'о( пока-:}ник|в бголлсетних програм для м;сцевих 6юдл(ег|в за вида'|хамц що ||е врахову1отьоя при вщ|нанегтв| йсяц м!:кбюдл<епттас
цанфефв '' (з| зм!вами), р!шеппя м!сько? ради в|д22.12.2017 !& 16 ' про м!ський б|оджег Ба||]тацськот м!ськот ради на 2018р!к,,.

6. м9га б|од!€п{о] Фограми
3абезпенен+тя правопорядц/ т€ригор|альнот грмад1

7' п|дпрограмц спРямован; нд досягнен1{я метц визначенот гиспортом бюд{€гно1 програми

_|ф

з|п
кпквк кФквк Ёазва п|дпрощами

8. Фбсяги ф|нансування бтод:кетно| програми у розр|з1 п1дпрограм та завдань ( тис.грн.)

ш9

з|п
кпквк кФквк |1!дпрощама/

3авдання бюдхсетно| програми 3агальний фонл €пец{альний фонл
Разом

1 7 3 4 5 6 7



0,0001

0рш

0'0ш

751,8241

м
м

громадського порядку та бе3пеки

А',,ттгтт;^'''^Б* кФ'' |[равопорядок''

751,824

м1

!!
0118230 | озво!"-"-!

151,824

}сього
1 .!т

етнот програми

10. Результативн! показники б*оджетно| прощами у розр|з1 пйпрограм ; завдань

г\ т-т ,^...]1^!|{япьт{!{х |{!льових програм, як| викону!оться у склад1 .}од)к

3ага-гльний фонл

.=-----,-4

3

€пец1альний фонл

0,000

0,000

Разом

5

7 5\,824

151,824

7 5\,824

151,824

усього

3начення пока3ника
'{жерело 

|нформаш:|Фдиниця вим1ру

кпквк

|{оказники 3атрат
0118230

ко1шторис

к|льк|сть 1штатний о44нищ

|[оказники продукту 7 51,824ко1шторис

Фбсяг видатк|в

|[оказники ефективност| розрахуноктис.щн.

|[оказники якост!
розрахунок

[1окззники якост
=11емп зростан,' 'о"".'Б7!БйБ?.-ф*ц;'ББ!й7бйравопорядок''в 

поточному роц1

в пор1вн'{нн! з минулим роком

1 1 }{^.тлдгтр.,я сБ!нансування |нвестиц|йних проект1в у розр1з1 п1дпрогр :}м

|[ояснен ня, щ0 характериз)'1оть д)керела

фгнансранн'!

13

[_!лан видатЁв зв!тного пер!оду
|[рогноз видатк1в до к!ншя реал1зац11

{нвестиц1йного проекгу

\ | . 1--л1г у *г

1(асов! видатки станом на

01 с!чня зв1тного пер|олу

Ёайменування джерел надходх(ень

|

[ ::нт::*:#жй_

кпквк
(од 3агальний

фонд

7

€пец1альн

фонл
Разом

3ага_гтьний

фонл

€пец1альн

ий фонл
Разом

3агальний | €пеш|альний;

фонл | ф'.'
Разом

6
12

8 9 10 11

3 4 5

1
-Ё},,

!д|ч, коли бгоджетна програма не подйя€ться на п1дпро

дит1в на реа-гп!зацф |нвестиц1йних проекг1в (прощам)'

ками.

ж Ё

грами.,\. \. ..{\ /ч \'-
Б6зц*т#"}*"'
;т'}ъ|а-"ъъ

'""'&ай"}, Ё4з ;'3#ь.. !

\1 /?о ' /
т}( ,/т ]

бголжету вка3усться ли1ше у вип?

пу бгол>ксгт видатЁв/надання кре

у зазначасться з розбивко}о 3а ро

1 (од фу:

2 |1ункг 1

3 |[рогно

'кц{ональ"'т 
*,#*4}

1 заповнгос',ф'*'ф
з видатк!' л' $'[ф$4 шэ'д[
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1" 0100000 Башлтанська м|ська рада
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26.08.2о14 }.!э 836

зАтвш'Рдх{шно
Розпоряд)кенн'{ м|ського голови

:

в;д !,ъъ\\А\& п/ \" }
(найменуванн'{ головного розпорядника когпт!в м|оцевого бюдксгу )

(найменування м!сцевого ф!нансового органу )

пАсшоРт
бподжсетно! програми м1сцевого бюд}кету на 2018 р1к

(кпквк мБ) (шаймещгшвня шовпого розпорцнпк& )

2. 0110000 Бапптанська м|ська рада
(кпквк мБ) (ндйм€пувавпя вйповишьвого 8якопавця)

3. 0113242 1090 1нтш! заходи у сфер1 соц!ального захисц | соц1ального забезпечення

(пшкш) (&!шмБ) (р.в!я!п.!й.{пРщ)

4. обсяг б|од'кеп|их приз!{аченъ,/б|од)|€г'1{|'( ас|гщ/вань _284,5 шс. Фн. , у тому .п,с'|! за]?.'1ьяого фонд/ _ 284,5 тис. Фн. та спец!ального фон.ц _ 0,00
тио. Ф|{.

5. пцсгави для в|дФна1!|!я 6|одкеп1о1 п[юфами

конот1п)щй укра1ни , Бю'ф|@гний кодекс укР,1ни , закон украъ|{ {1ро м1сцеве самовряд)вання в укра!ъь 
' 
зако|! укра!'|+' ''про дер)|Фвний б|од2{@г

у1Фатяи |{а 2018 р!к'', }ъкдз й|н|стертпв ф!нано!в уща!ъи вй 26.08.2014 [э836 "[1ро деяк| гпггаяня з1|пРвад'кення Фограмно-циьового мето'0/
скпадання та вико|!ая!{'| м|сцев!л( 6|од2{ег!в"' Р!тшення м|сько1 ради вц22'|2.2о|1 ]{9 |6 '' 1]ро м!ськгй бтодкег Ба|!панськот м|ськот [иди н& 2018р!к".

6. м9га б|олк9г1]от прфами
наа('1!1!я 74а,,1ер|ально;[ аопо11о211 ,па пиь2 йтя ала;тозслхтл.срнт;х ве1>сттв насе]'ення ,па ё./'я окре^'1.!х 

'са.пе2ор,й 
населен1!'

7. п!дпроФамц спрямован! !1а досягвФ{[{я м9гц в|!з1{ачено1 паопо[угом б|од'(еп{от фоФ!_ми
}[ч кпквк кФквк [{азва п|дпрограми 3агальний фонл €пец!альний фонд Разом

8. Фбсяги ф1нансування бгод:кетно| програми у розр|з! п|дпрограм та завдань

-}ф

з|п
кпквк кФквк |1йпрощама/

завдання бгодэкетно| прощами
3агальний фонл €пец{альний фонл

Разом

1 2 3 4 5 6 1

01 13 242 [ншл! заходи у сфер1 сош|ального 3ахисту 1 сош!ального 3абезпечення



-

.\

1 0113242 ! 090
надання одноразовот матер![шьнот допомоги громадя н:|м, як! постра:кпали внасл |док
9орнобильсько| катастрофи | категор!|тад|тям -|нвалйам' як! посграждали в!д
9орнобильсько| катастрофи

наданн'{ адресно1 допо""

7,20 0,00 7,20

2 01 \з242 1 090
55,00 0,00 55,00

3 01 \з242 1 090
60,00 0,00 60,00

4 о|в242 1 090
45,00 0,00 45,00

5 0|!з242 1 090
!|Рид('ання в1'1'аш1ьних лист1вок' подарунк1в' кв!т|в 

' 
тощо до юв|лейних дат,!ня

|1еремоги, Аня !нвал!д!в, Аня л!одей похилого в!ку 20,00 0,00 20,00

6 0\13242 1 090
84,3 0 0,00 84,3 0

7 0' 13242 1 090 передп лата пер1одично го друкованого виданн'1 окремим категор1ям щомадян 10,00 0,00 10,00
8 01\3242 1 090 -|рид0ання ||ам ятн!'гх подарунк1в особам 

' яким виповнилося 90. 100 |б!льш:е рок!в 3,00 0,00 3,00!а:_ага
284,50 0,00 294,50

9' |{ерел|к рег|ональних цйьових програм' як| викощгготься у склад! бтод:кетно[ програми

10. Результативн1 показники бподясетно| програми у розр!з! п1дпрограм ! завдань

3агальний фонд €пец!а_гльний фонд
Разом

3 4 5

284,50 0,00 284,50
294,50 0,00 294,50

кпквк Ёазва пок;вника 9диниця вим|ру {>керело |нформаш1!' 3начення показника

|-|оказ нпки затрат
01 13 242 Бидатки передбачен. на нада[ня допомой тис. грн. ко!!!торис

]_!оказники проду]сц
01 13 242 (льк|сть отримувач|в

3в!тн!сть установи
[1оказн и ки ефекти вност.

01 !з242 6ередн!й розм!р допом оги на одного отрйувачБ тис" грн" розрахунок
[1оказ ну'ки якост]

0| |з242 розрахунок



[1оказники затрат

0\13242 Бидатки передбачен! на надання допомоги тис" грн" ко!шторис

[!оказники проду]сц

0|\з242 (льк!сть отримуван!в 3в!тн!сть установи
[1 о каз ну'кп ефе :кти в ност!

01\3242 6ередн!й розм!р допомоги на одного отримувача
розрахунок[1оказ нику. якост|

0\\3242
ро3рахунок

:о"''""а'ер;а""'
|_!оказ ники 3атрат

0113242 3идатки передбачен! на надання допом оги тис" грн" кошторис
|-!оказники проду}сц

0||з242 (|льк!сть отримуван|в 3в!тн!сть установи
[1о каз нику' ефе:<ти в ност!

01 13 242 6ередн|й розм|р допомоги на одного отримувача тис. грн. розрахунок[1оказники якост!
01\3242

ро3рахунок

[оказники затрат
0||з242 Фбсяг вид1тк|в передбачених на прлдбання продовольчих пайк!в тис. грн. кошторис

[1оказники проду}сц
0|\з242 (льк|сть отримуван!в 3в!тн!сть установи

|_!о каз ну'ки ефе:сти в ност!
0||з242 6ередн! витрати на одного отримувача тис. грн" ро3рахунок]-!оказники якост!
0| \з242

ро3рахунок

]_|оказники затрат
0\\з242 999.'г видатк!в передбанених на придбання тис" грн" ко|шторис 20,000[!оказники проду]сц
0||з242 (льк!сть отримуван!в 3в!тн!сть установи

[!оказн и ки ефекти вност!
оп3242 6ередн! вичати на одного отримувача

ро3рахунок[оказники якост!
01! 3242

розрахунок



[1оказ ники 3атрат
0||з242 3идатки передбачен! на надання допом оги тис. грн. кошторис

|"| о каз н1^к'^ п роду ]сш
0113242 (!льк!сть отримувач!в 3в!тн!сть установи[!оказн и ки ефе:<ти вност|
оп3242 6ередн!й розм!р допомоги на одного отримувача тис. грн. розрахунок

[1оказ н1^ку, якост|
0\13242

ро3рахунок 100,00

[1оказ ну'ку. затрат
0\|з242 Фбсяг видатк!в передбачених на передплац тис. грн"

[-!оказники проду}сц
0||з242 (!льк!сть отримуван!в 3в!тн!сть установи

[1оказн ики ефе:сги вност!

0||з242 6ередн! витрати на одного отримувача тис" грн" ро3рахунок
[!оказники якост!

0|\з242
ро3рахунок

|-!оказники затрат
0||з242 Фбсяг видатк!в передбачених на придоання подарункь тис. грн" кошторис

!_|оказники проду]сц
01\3242 (!льк!сть отримуван!в 3в!тн!сть установи

|'!о каз ну'ку' ефе :<ти в н ост]

0|\з242 6ередн! витрати на одного отримувача тис. грн" розрахунок
[!оказники якост|

0\13242
ро3рахунок

ёплагпа пе !о0цчноео 0р 'кованоео вц0ання о мцм ка{пеео |ям е а0ян

ц0бання пам''я[пнцх по0а 'нк!в особам , якцм вцповнцлося 90.100 ! б!льсле к!в

1 1. фкерела ф1нансування !нвестиц1йних проект1в у розр!з| п1дпрограм

*

(од : (|1(Б(
', \1.

(асов! видатки станом на |[лан видатк!в зв!тного пер!олу 1-[рогноз видатк{в до к|нця реал|заш||
[[ояснення, що характери3у}оть джерела

ф|нансування

3агальний

фонл

€пец!альний

фо,д
Разом

3ага.гльний

фо*,д

€пец!альнир]

фонл
Разом

3агальний

фо*,д

€пец!альн
ий фонл

Разом

1 'ъъ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

! (од функш!онально[ *'"'ф&{'БтЁ;
2 |-!ункг ] ] заповн}осться'й,Ёй & .щ
3 [1рогноз видатк!в до к!нця рфчл

ъ.

1 \\.-\"%Ра\
$ат\$фф$..{$1@;
фверл\с}р}#$$!ст
,.__чл' \..-Ё$-ф, {''

!'!]$9стиф}фгщд

'*"''}':т::,;-*;€,'.' ]/ Ё].],-*

исг1 1

жфФ^4
р#щ Ё*Ф*
Ё/\ 1д

#1су з${п
3* /.4

.' "}'/*г{ 1 {.1\'

'}а ..''.:А'

;ц вка3у€ться ли|||е у випадщ/, коли бгодэксгна прощама не подйясться на п{лпрограми.
хсет! видатк!в/надання кредит|в на реал!заш!го {нвестиц!йних проекг|в (прощам).
часться з розбивко|о за роками. ^

й|ський голова
_, 

-,,*',-
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'!!!
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!,1

"ф',,'{у' {
{"в"Рубський
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зАтвв,Рд)кшно
Розпоряд}кенн'{ м1ського голови

-и $-(ъ\} п\&ц$" Р \-Р
(наймегпъаггй головного ро3поршц{д(а коттгг!в м!ст(евого бюшкетт )

(наймегуватпи йсцевого фйансового оргащ )

пАспоРт
бюдэкетнот програми м|сцевого бподэкету на 20\78р!к

1" 0100000 Багштанська м|ська рада

2.

(кпквк мБ)

01 10000 Башлтанська м1ська рада

(найменування г(ш!овного рзпорялника )

(к|1квк мБ)

01 17670

(найменування вйповйального вкконав:1я)

0490 Бнески до статугного кап1т11лу суб'скт1в господар}овання

(кг1квк мБ) (к{1квк мБ)

4. Фбсяг бтодхсетн!{х призначень/бгодэкетних асигнрань -5 5 0,0 тис' грн.

(найменування б*ошкет::о| прогрзми)

, у тому числ! 3аг{!льного фонду - 0,00 тис.грн. та спец1а_ггьного фонду _ 550,0 тис.грн.

5. |1йстави для викон€1нт|я бюджетно] програми

(онституш!я 9кра1гти , Бюджетний кодекс 9ща|гпт, 3акон 9ща!ни <|[ро м!сцеве с:|моврядування в !ща|нб> , 3акон 9кра|ни ''[|ро.[ержавний бюдхет 9кра1ни на 2018 р!к'',

2018р!к''.

6. йета бтодх<етно! прощами

|1!дщимка п|дприсмств комунально1! форми власност|

7. |!!дпрограми, спрямовшт! на досягнен]'| метщ ви3начено!! паспортом бюд2кетно] прощами

.]ч[э

з|п
кпквк кФквк [{азва п|дпрощами

8. Фбсяги ф|нансування бюд)кетнот програми у ро3р1з1 п1дпрощам та завдань

(тис. щн")

-|ч[р

з|п
кпквк кФквк

|1!лпрорап;а,/

3авданн'! бюдкегно! програ!|{ и
3агальк:й фонл €пец|а_гльний фонл

Разопа

1 2 3 { 5 6 7

01 ! 7670 0490 Бнески до статутного кап1талу суб'с:сг1в господарювання 0,00 550,00 550,00

! 011767{) 0490 Ф1нансова п|дтримка п1дприсмств комунштьнот форми власност1 0"00 550,00 550,00

}сього 0,00 550,00 550,00

9. |1ерел|к рег1он!шьних ц1льових програм, як' викону}оться у ск-']ад1 бюркетнот програми

(тис" щн . )



кпквк

2

||рощама рформування жшлово - кощн:1Бного господарсгва м|сга Бацпнка та с|л Башнсько1' м!сько! радина2017 -2022ром 0117670

|[рощама забезпечення населення Батштансько[ м|ськот ради як'сно1о питно}о водо}о на2о\7-2022 р'*, 01\7670
усього

3агальнттй фоглл €псФальнттй фонд
Разом

3 4 5

0,00 450,00 450,00

0,00 100,00 100,00

0,00 550,00 550,00
10. Результативн1 показники бподэкетно[ програми у розр1з| п1дпрощам 1 завдапъ

1 1. !>керела ф1нансуванн'{ 1нвестиц1йних проект1в у ро3р|з{ п1дпрощам

ли1пе у випадку' коли бтодхсетт;а програма не подйясгься на п!лпрорами
/наданъля кредсг!в на реат!заш1го 1нвестиц!йних проект!в (прщам)

,,г!

з/п кпквк
Фдд*д.дя вим!ру .{ясерело !нфршяаш!| 3начен;ця показника

6

! 1

4 5

0\\7670
1 Ф,нансова п,о7прш.^,!ка п!0пршел.сстпв колаунально[ йоол|ц власносуп! /[{1 ||/|{|сьуалАоуанл,||\

|[оказники затрат
] 0\\7670

тис.грн" кп -81 1,0

! 0117670
тис.грн. (огшторис 100,00

1 0\\7670
тис"грн. 3в|тн|сть установи 5012,00

1 0117670 о//о ро3рахунок 2

2 Ф]нансова п!0гпршмка п10пРшсласгпв колпунально[ форл''ц власносгп! ([{[7 ,д,Ф.бу'{)
||оказники 3а!рат

1

1 0117670 Результат ф|нансово? д!яльност| п|дприсмства на початок року

! !оказники продукту
тис.грн. (|1 ''!обробут'' 1з9,40

1 0117670
тис.грн. (ош;торис 450,00

1 0117670
тис.грн. 3в|тн1сть установи 65 9,90

| 0\17670
€п!вв!дногпення суми поповнення стац/тного **!'''у л- р'йф.й@'- *-п.",у *
початок року

о//о розрахунок 215 ,00

[(асов! видатки станом на

01 с!чня зв!тного пер!ол1'

|]ояснення_ 1цо характериз}.[оть д)керсла

ф!нанс,твання

-*Ф.(Ё'цд\'.' ^<!]Ёч}-.-

й|ський голова

ко}о за роками

|. Б. Рубський



зАтв1]Ррквно

нжж::;;*
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3АтввРджвно
Розпоряд)кення м|ського голови

+ .\'6 ъ\ \$'ткчч у \^Р
-Бац:танська м!ська раца ч|

( найьтещъання голов ного ро3порядника ко ц"тт! в м! сцевого бюлэксг5,)

(найменування м!сцевого ф1нансового органу)

11АспоРт
бюдхсетно? програми м!сцевого бгодлсету на 2018 р1к

0100000 Бапцтанська м1ська рада

(кпквк мБ)

01 1 0000 Бапштанська м!ська рада

(найменування головного розпорядника)

(кпквк мБ)

01 ! 0150 0111
Фрган!зац!йне, |пформаш!йно-анал!тичне та матер1альво_техн!чне забезпеченкя д1яльвост| обласпо|
радн' районно| ради, районно! у м1ст1 ради (у раз! 1| створеппя), м!сько! сотищпоБ с!льсько! рад

(найменування в{дпов{дапьного виконавця)

(кпквк мБ)

4. Фбсяг б*од>кетних призначень/бюд)кетних асигнувань-

(наймещвання бюджетно{ пррами)
15973.304 тис. гривень,у тому нисл! загального фонду- 15967.4 тис.Фивень та спец!ального фонд-

(кФквк)1

5.904 тис. щивень
5. л|дсш ,!п в'фФцш 6юдешо! пр.г!6яя
ковсл'ц& у!т.й' 

' 
Бф'* !ш уч0ь. ':ьш' у.!!й! !!про д.!'.шя} 6{в.| п.2013 р!*!' з{м ухр.ь' |ц 

'1.о51917 
л. 23|и17_вР а1ро н|с|@ омо.'цуцпп' ! у*|я'пь 

'п!Ф мй!т.рсш ф!ипс!. уцфйх .!! 26.ш'2014 ]96з6 'п!ю ш*! пяпппя .ппРцщ{' п!ог|,шагцьюию 'стод],.щва' п шФ{.в!' я|щ б@{.'' ||ш мй!сЁрсш
оь.ш|. улр'ь{ .ь 0|.10.2о10 л!114? "пф !тф!!в},! т.ш.оф п.р.]!ку бф[| пфп.{ п р.тл|пф.пц| пош'*ь _[ 

'п&п.пш ш *ьц...! 6фвть у |!в.! '!{.рвш.уп!.м!пп]!!'' 0!шфп. мЁьп| рд' 'и 
22.12.ш17 ]9 16 "п1о |1Фкй бш Б.б},Фцо! пььюг !.ш !. ,0[в рь".

8. 0бсяги ф1нансування бюд>кетно[ прощами у р03р,з' п1дпрощам та завдань

(тис.рн")

}.] з/п кпквк кФквк Ёазва п!лпрощами

4! 2 3

}х{ з/п кпквк кФквк |{|дпрощама | завдання бгодхсетно'[ прорами загальний фонд спец!альний фонд разом

1 2 1
-) 4 5 6 7

! о1 !0150 0111

01 10150 - Фрган!зац!йне, !нформаш|йно-анал!тичне та
матер!ал ьно-техн!ч не забезпечен ня д!яд ьност1 обл асно!

ради' районно| РаАи, районно[ у м!ст| ради (у раз! }1

створ€н ня ), м!сько[ се-г: и :цно!, сй ьсь ко! рал
15967,400 5,904 15973;04

2 01 101 50

3д!йснення виконавчими органами м!ських (м!сг

республ ! канського Автоном но| Республ ! ки (ри м та обласного
знанення) рал, районних у м1стах рад (у раз! |х створення)
на,цаних законодавством повноваркень у в!дпов1дн|й сфер1

15967,400 5'9о4 |597з,304

9сього 15967.400 5.904 15973,304



9' [1ерел1к рейональних ц|льових прощам' як! викощ}оться у склад! бюд>кегно!-прощами

10' Результативн! пок'шники бгод>кетно| прощ ами у розр|з! п!дпрощам { завдань

! 1' {>керела ф!нансування |нвестиц{йних проегг|в у розр!з| п{дпрощам2

' к.ы-ц!онал
'пу,*. ! ] заповн
'' про.'', видатк!в

й!ський голова

|

кпквк

т

тис"грн.

3€}пш|ьний фонд спец!альний фонд разом

1) 4 5
0,й}

Ё{азва пок€вника Фдиниги
!жерело |нформац!| 3начення пока:}ника

0! 10!50
матер !ал ьно-техн ! ч не забез печ ен ня д!ял ьност! обл асно1
РаАи: районно[ Р0Аи, районно|у м!ст! ради (у раз! |[
ство рен ня), м !сько|, сег: и :.ц но|, сй ьсь ко| рал

обласного значення) рад, районних у м!стах рад (у раз! |х
створення) наданих законодавством повнова)кень у

0! 10150

0110150
|-[орядок денний сес!|, )курн;

}{урналл и вх!дн их, в их|дн их
лочмент!в, рееотрац! йно-

01 10150

0! 10150 Б|дсоток прийнятих нормативно-правових акг|в у .,.Б!Б

зага-г:ьн!й к|лькост!

(тис"щн.)

Ёайменуван н я д)|(ерел надход)|(ень

(асов! видатки станом на
1 с!чня зв|тного пер{олу |1лан видатк!в зв!тного пер{оду

|-1рогноз видатк!в ло к{нця реал!зан!|
{нвестиц|йного ,рое*ц, |*1ояснення, що

характер и3у}оть д)керела

ф!нанчвання
загальний фонд

? --э

( !н!цлали ! птр!звигт1е.1
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зАтвш'Рджшно
Розпоряд)кення м|ського голови

"и \бц\э\\& к! *- Р 
,

6аи"""уванн'{ головного розпорядника котшт1в м!сцевого бтошкету )

(найменування м!сцевого ф!нансювого органу )

шАсшоРт
бподэкетнот програми м|сцевого бгодэкету на 2о|8р1к

01 00000 Батштанська м|ська рада1.

2.

(кпквк мБ)

01 1 0000 Батштанська м1ськ а рада

(найменування головного розпорядннка )

-1
_). 0640

1нгша д|яльн1сть у сфер| хситлово-комунального господарства

(кпквк мБ) (кпквк мБ) (найменування бподясетно| програми)

4. о6ояг б|одк9пдо( призначе1ъ/б|од'@тя|о( асигщ.вонь - 10р тпс.щв., у тому нис'лт! загвльного фо!{'0/ - 10'0 тио.Фн.та спец!яльного фон.щ: _0,00

тио.Фн .

5. писгави д|я в!шсона|*{я бтодт<егко! процами

консггтцй уФа!!ш 
' 
Б|одя(епп'й кодекс укра;|{{ 

' 
закоя украт|п{ (п1ю м!сцеве самоврядъа|{я в укратнь , захон укРат|пп' ''про держав[дй б]одкет укра|'ни па 2018

рй", г{ай йй|сгерс"тва ф1|{аяс!в уФа1ни ви'б.08.2014 ]Ф8з6 "про де'х| |!гтанн'| запРовадке|п{я щофа!д!о-ц|,ьовФо метоФ| ск,йдат{ня та в|дФ|{а!о!' м;сц€в|о(

6юдт<сгь,',на:саз мйстерсгза ф|нансь .г{9 945 вй 2?.о?.2о| 1 р ''про затвердх€|п'я пр!.п{{Рного перел|ч Рзультат!вн!д( пока|я|д(ь бюФкетло{ щоФам дп' м!сцев1гх

бюдкеть за видвткамл, що не вРхову|отъс' Фи визнавенн! йсяц м|ь6юд}€гв|'( та|{ферть " (з1 зм!|{ами), Р|шеявя м!съкот Ради ви 22.12.2017 ]Ф 16 " про м1ськяй

бюдкет Бшпгавськот м|сько! ради н& 2о 18рй"'

6. мега 6юд'|<9п!о1 прфами

прведе|д{я заход|в з оц!в|с! май!а кощд1альнот &'|ас11осг|

7. пипрграмл, сщямован! на досягне|д!я м9ги' в}вначенот паспортом 6юдкегно| проФами

8. 0бояги ф!нансування бтод:кетно{ програми у розр1з1 пцпрограм та завдань

(кпквк мБ)

01 '16090

Ёазва п!лпрощами}.[ч

з|п
кпквк кФквк

(тис. грн.)

м
з|п

кпквк кФквк
|[|дпрощама/

завданн'! бюд>кетно| прощами
3агальний фонл €пец|альний фонд

Разом

| 1 3 4 5 6 7



1 0116090 0640 [нгша д1яльн[сть у сфер1 нситлово-комунального господарства 10,00 0,00 10,00

0116090 0640 3абезпеченн'1 проведенн'1 заход|в з оц!нки майна котшуна-гтьно| власност| 10,00 0,00 10,00

}сього 10,00 0,00 10,00

9. |[ерел|к рег|ональних ц|льових програм, як| викощгготься у склад| бгодл<етно| програми

Ёазва дерх(авно7рег|она-гльно| цйьово| прощами та п1дпрощами кпквк 3агальний фонл €пефальний фонл
Разом

1 2 3 4 э

|1рощама соп1шгьно-економ1нного розвпч/ Башнськот об"сдншо| тФшр|шьно'[ щомади на 20 1 7_20 ! 9 рош 0118601 10,00 0,оо 10,00

(омгшгексна прорама профйшш тпочаност| та вдоскона]1еш сисвми захист1г консгггу]!йнш прав ! свобод

грмадян по Бапгганськ1й м!сьЁй рал! ва20|7-2022 рю.
01 18602 10,00 0,00 10,00

усього 10,00 0,оо 10,00

10. Результативн| показники бгодясчгно| прощами у розр!з1 п1дпрограм | завдань

]ф

з|п
кпквк Ёазва показника Фдиниця вим1ру [>керело !нформаш:[ 3начення показника

1 2 3 4 5 6

1
-) 01 18603 3абезпечення проведення заход|в з оц|нки майна комуна.,!ьно| власност!

|[оказники затрат
1 кйьк|сть заход|в од. .{огов|р про 5,00

|[оказники продукту

1 Фбсяг видатк1в тис.щн" ко1шторис 10,00

|[о каз ни ки ефективност!
середня варт|сть одного заходу тис.щн" розрахунок 2,00

|[оказники якост|

1 ||шгома вага к!лькосг1 запланованих заход|в до заход|в 'як! потр|бно провести в плановому роц! % розрахунок 100,00

11. фкерела ф1нансування |нвестиц|йних проект|в у розр!з1 п1дпрощам

(од Р[айменування джерел надход)кень

т;,*'#\,&ъ*::

кпквк

(асов! видатки станом на

01 с!чня зв1тного пер{олу
|1лан видатк|в зв!тного пер|олу

|[рогноз видатк|в до к|нця реал{зац;|
!нвестиц{йного проекц |1ояснення, що характери3у}оть д)керела

ф{нансуванн'{
3ага.гхьний

фонл

€пец!альнр;й

фонл
Разом

3агальний

фонл

€пец1альн

фо*'д
Разом

3агальний

фо*'д

€пец|альн

иг1 фонл
Разом

1 жъ',&:;-ъ;,у}\ 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13

1 (од функш!ональ;
2 |[ункг 11 заповнк

3 11рогноз видатк!в

ння бтод>кету вказу€ться ли(ше у випад}чг, коли бтод>ксгна програма не подйясться на п{дпрограми

эвому б*одкет1 видатк1в/надання щедит|в на реа-гп1зац{*о !нвестиц|йних проекг1в (прощам).

*""ц з;внача€ться з розбивко}о за роками. л
Ё
г, ;,/

дп
фусссс#у{7 {{| / у

й|ський го 1.в.Рубський
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зАтвп,Рд)квно
Розпоряд)кення м!ського голови

в!д [ъ\\\*\ъ м +р
(най.тегтуъання головного ро3порядника котцт|в м!сцевого б*олжец )

(набяещъання м!сцевого ф|нансового оргаку )

1. 0100000 Багптанська м!ська Рада
(кпквк мБ) (ндймев}ъ1яня гФвяого Фзпорщ{ка )

2. 0110000 Багптанська м!ська раАа
(кпквк мБ) (наймс::уванптя вйповйа!1ьного в иконавгц)

3. 01173з0 о44з БуА|вництво 1нших об'скт|в соц|а"гтьно] та виробнино? 1нфраструкцри комуна.']ьно| власност|

(кпквк мБ) (кпквк мБ) (на:}п;е::5'вання бюдхсетно| програми)

4- обояг бюддегяих пр'зв3чеяь/бюджевпх ас'гн}вань -1з66,0 тис. фн., у шму числ; загального фн0 _ 0'00 тис.фн. та еп€ц!а1ьяого фояду _13б'0 т|с_гря..

5. писгави для вякованяя 6юдкешо! про.рами

констицц!я укра|ъи , Бюджегний кодекс ухра!'яи 
' 
закон укра]ъи <т1р м|сцеве самоврядування в укр6|нь' 

' 
}кон укра|ъи 'пр дФжавний 6юФкег украъи на 2018

р!к', гъказ м!н|сг€Ётв& ф1нанс1в укратни вь 26.0в'20!4л€36 "прдФЁ питаян' залрв!д]|снн! прт!'но-цйьового чет!ду складанпя та викон.ння м1сцевих
6юддст{в"'на!€з м|я|сгерстъа ф!!анс|в л9 и5 ви 27.07.201 1 р 'пр затв€рдж€няя прим!ряого пер€л|ц р€зультативних показн!|к|в 6юдкетних лрфам д,,|я м;сцевия
6юджет1в за вядатками, що я€ врховуоться при визначенн' обсяч м1хбюджегн!х транферт1в " (31 зм;нами)' $шеняя м!ськот ради вц 22.\2.2о\7 ]{9 |6 ' пр м!ський
бюджег Ба!тта!]сько! м|ськот ради яв 2018р!к'''

6. мега бюддетпот програм!
забезп€чеян' рзвлп9 обскг!в соц|альпот ъ вирбничо] ;нфр!сгРгг}"и ком}ъально;| &1аснос'т!

7. пйпротши' спршовац! на досягя€яя, меги' визвачено'' паспортом бюджегяо'' пфФами

-т\9

з|п
кпквк кФквк Ёазва п{дпрощами

8. Фбсяги ф|нансування бгодхсетнот програми у розр[з| п!дпрограм та 3авдань (тис.грн")

_}'{р

з|п
кпквк кФквк |[!лпрорама/

завдан ня бюд>ксгно! прощам и
3агальний фонл €пец1альний фонл

Разом

! 2 3 4 5 6 1

01 1 7330 0443
Бул1вництво 1н:ших об|€кт!в соц|ально| та виробничот 1нфрастру1сгури комунально;
власност1

0,00 136б'00 1366,00

1 01 17330 0443 3абезпечення бул|вництва об''скт|в 0,00 874,00 874,00

2 01 17330 о443 3абезпечення реконсщукц!т об'' скт1 в 0,00 492,04 492,04

}сього 0,00 1366,00 13бб'00

9. |{ерел!к рег1онат:ьних ц|льових програм, як1 виконуютьоя у склад! бюдя<етно| програми



кпквк 3агальний фонл €пец|альний фонл
Разом

! 2 3 4 5

||рощама соц|ально-економ!чного ро3витц Бахптансько{ 6$''6днанФ| територ!ально! громади на 2Ф|7 -2о|9 рок 01 1 7330 0,00 1366.00 1366,00

усього 0,00 1366,00 13б6'00

10. Результативн| пока3ники бгод>кетнот програми у розр|з| п|дпрограм | завдань

-}ф

з|п кпквк Ёазва показника Фдиниця вим1ру
'(х<ерело 

!нформаш1{ 3начення пок:вника

1 2 3 4 5 6

01 ! 7330 БуА|внип{тво |нпцих об'скт!в соц1адьно| та виробнино! !нфраструктури комунально! власност!

1 01 1 7330 3абез печення буё !вншц/пва об" скуп !в

|{оказники затрат
1 01 1 7330 Фбсяг видатк|в на бул|вництво об''скт!в тис. грн. ко1шторис 87 4,0

|[оказники проду]сгу

1 01 17330 1{|льк|сть об''скт|в, як| гшганусться побуд1ъати од. ко1шторис 1,0

[оказни к|| ефективност!

1 0117330 €ередн| вищати на бул|вництво одного об''€кта тис.грн. розрахунок 874,00

|[оказники якост1

! 01 | 7330 Р|вень готовност| об''скт|в бул1вництва о//о розрахунок 100

2 01 17330 3 аб ез пече ння ре ко н сгпрукц ! [ о б'' скгп ]в

|[оказники затрат

1 01 17330 Фбсяг видатк|в на реконсщ}кц1*о об''ект1в тис. грн. ко1!]торис 492,0

|[оказники продукту

1 01 17330 1(|льк|сть об''скт|в, як1 плануеться реконсщуговати од. ко{пторис 1,0

|{оказн и ки ефекти вност|

1 0117330 €ередн| вищати на реконсщукц|'о одного об''скта тис.грн. розрахунок 492,00

|[оказники якост!

1 01 17330 Р|вень готовност| об''скт!в реконсщукц|]
о/
./о розрахунок 100

1 1. А>керела ф!нансування |нвестиц|йних проект!в у розр|з! п!дпрограм

|-|ояснення, що характеризу}оть джерела

ф!нанщвання

|1рогноз вртдатк!в до к!нця реал!заш1|
!нвесгиц!йного проекту

|]лан видатЁв зв!тного пер!олу
(асов| видатк!{ станом на

0] с1чня зв|тного пер!олу

кпквкРайменування д)керел надход)1(ень

"*,**"}яя пг' '-
{-} л "э -: !_' у\ ;
., '* 3 { \: -:!|+'

1 (од функш!онально! класиф1каш11

2 |!ункг 11 заповнюсться т|льки

3 |[рогноз видатк|в ло к!ншя реал!

я ли11]е у випадц' коли бюдх<етна програма не под!лясться на п|дпрограми

в/надання кредит1в на реал|заш:ю 1нвестиц!йних проегг!в (прорам).

]!11ський голова

збртвкою 3а роками

1.Б.Рубський
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3Атвш'Рдх{шно
Розпоряд)кенн'| м|ського голови
в;д \6ъ\ Бьт\ Ё }Р

(найменуванн'{ головного розпорядника котпт!в м!сцевого бюшкф )

(наг!мекування м!сцевого ф!нансового органу )

шАспоРт
бгодэкетно[ програми м1сцевого бгодэкету на 2018 р|к

1" 0100000 Батштанська м1ська Рада

2"

(кшквк мБ)

01 1 0000 Батштанська м|ська Рада

(найменування головного розпорядника )

^'
_)"

(кшквк Р{Б)

0'! 17310

(найменування вйповйального виконавця)

о443 Бу4; вництво об'скт|в )китлово-комунального господарства

(кпквк мБ) (кпквк гу{Б) (найменування б:одлсетно| програми)

4. Фбсяг бтодлсегн:лс щиз+лапенъ/6лодкегито< асигт!д!|нь -150,0 тис.фн. ' у тому.тис'тг! загФт6!(ого фонд: _ 0,00 тис.Фц. т. сп€ц|альног0 фвФ/ - 150'0
тис.Фн.

5. 11!дстави ддя вико|{анвя б|од|(9гно1 проФами

конст|{г5щь укРтви, Б|одк9гний кодекс уща!ъи, закон укра!ъи (пРо м1сцеве самовряд/вання в уФа!'ць , закон укр,,ни ''про дФховний б!одж9г
украт1{и на 2018 р!к'', наказ м!н1сгерсгва ф|ванс!в укр,'ни вй 26.08.2014 л98з6 ''про деяк1 пигаяня запрова.Ф|Фння програмно-ц!.тьового мек'4/ ск.]1ад!!ння
та викоттатттля м!сцевтос б|одкет!в"'наказ м!я!стерсгва ф|наяс|в !Ф945 вщ2'1.о7.20\| Р ''|[ро затверд:кення []рим1рного перФ1!ц результативлто< показгп:к1в
6подл<еггпо< програм для м1сцевкх бпод:кет|в за в}цатками, що не вр{|хову!оться при в!вкаче!!н! обсят мькбюдкег.|{их трнфещБ ,, (з| зм!нами), р|1це|*{я
м|ськот ради ви 22. 12.2017 ш! 1б " про м|ський б|од!@г Ба]''гд{оькот м!сько! ради нд 2018р|к,''

6. йета бдод:кетно| програми
3абезпеченн'1 розвитку об''скт1в х(итлово-кощ/н:1льного господарства

7. [11дпрограми, опрямован! на досягнення мети' визначено| паспортом бподя<етно? прощами
_$р

з|п
кпквк кФквк Ёазва п1дпрогр ами

8. Фбсяги ф|нансування бгод:кетно[ програми у розр|з! п|дпрограм та завдань (тис.щн.)

ш9

з|п
кпквк кФквк [1!дпрограма/

завдання бгод>кетно| програми 3ага_гпьний фонл €пец!алгьний фонл
Разом

1
.,

3 4 5 6 7



0117310 0443 Бул!вництво об'скт1в экитлово-комунального господарства 0,00 150,00 150,00

1 0117310 0443 3абезпечення ре консщукш|| об'' скт|в 0,00 150,00 150,00

}сього 0,оо 150,00 150,00

9. |[ерел1к рег|она.гтьних ц|льових програм' як| виконуготься у склтад1 бподхсетно| програми

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

Ёазва дер}кавно7рег{о налльн о] цйьово| про щам и та п1дпро щами кпквк 3ага_ггьний фонл €пец|а-гтьний фонд
Разом

1 2 3 4 5

|{рощша реформ)ванш жшлово-ком}па!ьного гоополаршва м1сга Башшка та сй Ба:тгансько! м1сько| ради на 20\'7'

2022роки
0117310 0,00 150,00 150,00

усього 0,00 150,00 150,00

}.[р

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

1
., 3 4 5 6

! 01 1 7з|0 Бул|вництво об'скт|в )китлово-комунального господарства

1 01 1 7з|0 3 абезпечення р екон с/прукц !1' об" €кгп1в

|[оказники 3атрат

[ 01 1 1з|0 Фбсяг видатк|в на реконсщукц|го об''скт1в тис. щн. ко1шторис 150

|{оказники продукту

1 01 1 1з|0 (|льк|сть об''скт|в, як| планусться реконсщу1овати од. ко1шторис 1,00

|[оказни ки ефективност!

! 01 17з|0 €ерелн| вищ ати на реконсщукц|то одного об''скта тис.щн. розрахунок 150,00

|[оказники якост!

| 01 1 1з|0 Р|вень готовност| об''скт|в реконструкц!т
о^ розрахунок 100

11. ,{щерела ф!нансування |нвеотиц|йних проект1в у розр|з! п1дпрограм

1 (од функш!онально{ класиф| ф вказусться ли{пе у випадц/, коли бгод>кегна програма не под|"лясться на п1дпрограми.

2 |-!ункг 11 заповн1оеться тйьк ! видатк!в |надання щелит!в на реал!зац|ю |нвестиц!йних проекг1в (прощам).

3 [1рогноз видатк1в до к1нця

|-[оясне ння, 1цо характериз).ють д)керела

ф1нансування

|[рогноз видатк!в до к!нця реал!зац:!

!нвестиц{ йного проек*ц
||лан видатк|в зв|тного пер1оду

(асов| видатки станом на

0] с!чня зв!тного пер{олу

кпквкР{айменування д)керел надход){(ень

.;{:-'---1-5}1*:, 
'^

1\д , ; ,-":
', ?" ., ь;! |г1 !.1 ) ;т .', .\ 

.,{, .]* .,.*^'*_*..:ч#-{,ъ

'*ч..ъ*_=-Ё'' п
1\;'. [ ' й

:+:]"7';-,4$

й|ський голова

я з розбивко}о за роками ,'}

1.в.Рубський
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зАтвшРджшно
Розпоряд)кенн'[ м1ського голови
*|д }ъць\\ъ / *-р 

,

(найменуванн'! головного розпбрядника ко|'|т|в м1сцевого бюшксгу )

(найменування м!сцевого ф|нанфвого органу )

пАсшоРт
бгодэкетно| програми м1сцевого бгодэкету на 2018 р1к

1" 0100000 Багштанська м|ська рада
(кпквк мБ) (ваймсвування гшоввого розпоршвика )

2. 0110000 Башлтанська м|ська рада
(кпквк мБ) (найменування вйповйального виконавця)

(ш.ш) (!Ф{ъ{мв) (я.в'м.@|.@.)

4. обсяг б1од|@п!го( щизначень/бто,щд<егних асигщ/вань - 115,4 тис. Фн. , у тощг тиол1 загального фоцд)г _ 0,00 тис.тх. '|' спец!&'1ьного фошд, - 115,4

тис.Фн..

5. пистави для виконання бюд''€п{от щоФами
консгиуц|я уща!1{и , Б[оркегтий кодекс укр,1ки 

' 
закон укратни (про м1сцеве самовряд/ванвя в укРа!нБ> 

' 
3акон укра!'1гг| "про дер'.авний 6|о,Фкег

уФа!'!1и на 2018 р1к'', Ёаказ й1н!стеротва ф1нанс!в укр@'[!1и ви 26.08.2014 ]ф8з6 ''про деяк| пгтвння запРва'щ*<ення профамно-циьового метоФ/
сю1адан|'я та виконандтя м1сцев:лс бюдд<ст1в'',|ъказ м|я1ст€рства ф|нанс1в ]ф 945 в;д 27.07.2011 р "про затвсрдкен!п прим !ряого перел|ц

результативних показник!в блод:кегнгх профам д'ш м!оцев'ц б|од'@г!в з:} видатками' що не врахов),к}ться пРи вгзначенн| обсяц мькбюдк9ппо(
транофефв '' (з! зм|нами), р!:шення м!оько! р6!и в\^22.|2.2о17 !Ф 16 " про м1ський 6юд{€г Ба|штанськот м!оько] ради н8 2018р|к''.

6. м9га бюд'(9п{от Фограми
3а6азпеяекня розвигч |нфрасгр1псгри тер;ттор1?

7. пипроФа|'1ц спрямован! |{а досяг1{ення мегц в|вначено1 гвспо!тгом бю]рк9п1от Фограми

$р

з|п
кпквк кФквк Р{азва п1дпрощами

8. Фбсяги ф1нансування бтодлсетно| програми у розр1з1 п!дпрограм та завдань (тис. грн.)

]ф

з|п
кпквк кФквк |[!дпрощама/

завдання бгод>кетно: прощами
3агальний фонл €пец!альний фонл

Разом

! 1 3 4 5 6 1



01 1 7350 0443
Розроблення схем планування та забулови територ!й (м1стобул1вно|

документаш|!)

1 15,40 0,00 1 1 5,40

3д|йснення розробки м|стобул|вно| документац|| 1 15,40 0,00 1 | 5,40

}сього 115,40 0,00 115,40

9. |[ерел1к рег!ональних цйьових програм' як! викощгготься у ск.]1ад1 бтодясетно! програми

Ёазва дер)кавно7рег|онально[ ц!льово1 прорами та п|дпрощами кпквк 3ага-гльний фонл €пец{а-гльний фонл
Разом

1
1 3 4 5

|1рощама розроблення ( оноыенш ) м!стобуд1вно! докуменгал|! на тершор1! Башнсько: м!сько1рали на2011-2020

рш
01 17350

115,40 0,00 1 15,40

усього 115,40 0,00 1!5,40

10. Результативн| пок€вники бгодх<етно? програми у розр|з! п|дпрограм 1 завдань

ш9

з|п кпквк Ёазва показника Фдиниця вим{ру {>керело {нфрмаш:{ 3начення показника

1 7 3 4 5 6

01 17350
Розроблення схем планування та забудови територ!й (пл!стобул!вно|

докуплентац1!)
1 3д|йснення розробки м|стобуд|внот документац|]

|!оказники 3атрат

1 01 |7з50 Фбсяг видатк1в тис. грн. ко1пторис 1 15,4

|]оказники продукту

1 0117350 1{!льк1сть проект|в м|стобул!вно[ документац|т од. ко1шторис 1

|{оказ н и ки ефегсги в ност.

| 01 ! 7з50 €ерелн! видатки на ро3робку одного проекту м!стобуд1вно| документац!т тис. грн. розрахунок 1 15,40

|[оказники якост.

! 01 17з50 Р|вень готовност! документац1т у" ро3рахунок 100,00

1 1. !щерела ф1нансування |нвестиц|йних проект1в у розр!з| п!лпрограм

(од Р{айменування дх(ерел надход)кень кпквк

(асов| видатки станом на

0] с{чня зв!тного пер|олу
|!лан видатк!в зв!тного пер1оду

[1рогноз видатк!в до к|нця реал!заш;|
1нвестиц!йного проекц

|]ояснення, що характеризу!оть д)керела

ф!нансування
3агальний

фонл

€пец!альн

фо.'д
Разом

3агаттьний

фонл

€пец!альн

фо',д
Разом

3агальний

фонл

€пец1альн

ий фонл
Разом

1 "Р#:\.ъ'2ж*$л-*,ъ 3 4 5 6 1 8 9 10 п 12 |3

1 (од функш!ональн
2 [[ункт 11 заповнго

3 |!рогноз видатк!в,

#{&фБд'з*"*ё\фщф"* бюджец вк8усъся лише у випадц' коли бюлжона прощама не подйяпься на п!дпрощами.

ьф{я#"ь4дфф|*е,\"у,:,р\евому бюлж*! видатк!в/надання кщлийв на реш!зац|ю !нвешц!йнп проеп{в (прощш)'

жу''""'***'тьсязрозбивкоюзарокауи',#',,-..,
ъ:а*:ч' '**"{?,#-у 

'!

ъ* "4}*{.*]"$'##' *','у

й!ський голоЁь',:., 
: 

-;,_,;*,. 
!'.' }#'я

1.в.Рубський



3АтвЁРджБно

жъ:#ж:ства 
ф.нанс!в }ща|ни

зАтвшРд)квно
Розпоряд)кення м|ського голови

"и [\ч\\А\к { \- р
(найменувш-лня головног} розпорялника котпт!в м!сцевого бголжец )

(най менування м!сцевого ф|на_лсового органу )

пАспоРт
бподэкетно[ програми м!сцевого бподэкету на 2018 р1к

1 . 0100000 Багштанська м|ська Рада
(кпквк мБ)

2" 0110000 Багштанська м|ська Рада

(найменування головного розпорядника )

(кпквк мБ) (найменуван ня вйпов|дального виконавця)

3. 0116010 0620 9тримання та ефекгивна експлуатац|я об'екг1в )китлово-комун€штьного господарства

(кпквк мБ) (кпквк мБ)

4. обсяг б|оджеп!их призваче|*,/бюддегних аоигнРань -64,3 тис.ф|{. 
' у тощ| чис,!! залального фнд/ 0,00 тис.Фн. та спец!ального фовФ/ _ 64'з тис.Фн.

5. писгави дчя виконання бюд)кег1{о! програми

ковсгг}ц1я укра!ъ' 
' 
Бюд€гяия кодекс у$а]ъи , закон укратни (про м|оцов6 самовряшваяня в уФфъь 

' 
закон ухр'ни ''про державний бюджег укра!ни на 20|8 р|(,,

наказ м!я!сг€рства ф!нанс;в укрдтяи ви 26.08.2014 х98з6 'про де'к; пгга|{ня залров!джеяяя пртално-цйьового метод/ сю1адан}ш та викояанвя м|сц€в!х 6юл{€г|в',на|йз
м!н;сгерсгва ф1нанс;в ,\г9 945 в;д 27'07.20| 1 р 'про зат!ерджеш прим|Рного пер&']|ц ретльтативних показниЁв 6юджепих проц)ах дд' м;с|1евш бюд!€г;в 3а видатками' цо

2018р1к'.

6. мета бюджегнот пфФ&ми

збезпечення належно1 та 6езпсРб]йно1 ро6оти об'ект{в комунального господарства

7' пипрограми' опрямован1 на досягнет1ня мети, визначенот паспортом б!одхетно! прог?€,!{и

-гф

з|п
кшквк кФквк Р[азва п|дпрощами

1 011б013 о620 3абезпечення д1яльност! водопров1дно_канал| зац|йного господарства

8. Фбсяги ф1нансування бюдхсетно] програми у розр!з! п|дпрограм та завдань

}ф

з|п
кпквк кФквк |-1йпрощама/

3авдання бгодэкетно| прощами 3агальний фо*ц €пейапьний фоьш
Разом

1 2 3 4 5 6 7



01 16013 0б20 3абез печення д|ял ьност1 водо п Ро в[дно-ка нал!за ц|йного господа рства

1 0! 16013 062о
3абезпечення надання п1дтримки п|дприсмствам водопров|дно-канал!зац!йного
господарства

0,00 64'з0 64,з0

}сього 0,00 64,30 64,30

9. [1ерел|к рег!ональних ц|льових програм' як! виконупоться у склад! бюдх<етно| програми

кпквк 3агаггьнпй фо*ц €пефапьний фо*щ
Разом

| 2 3 4 5

|[рощама забезпечент#{ населення Бап-ттансько| м!сько| ради як|сного г1итно}о водою на2017-2022 роки 011601з 0'0 64'з 64'з

усього 0,00 б4'30 64,30

10. Результативн| показники бюджетно[ програлли у розр1з| п!дпрограм | завдань

ш9

з|п
кпквк Ёазва пока3ника 0динпдц вптм1ру {>керело 1нформаш1| 3начегп:я пок€вника

1 2 3 4 5 6

01 16013 3абезпечення д|яльност1 водопровйно-канал!зац1йного господарства
3абезпечення надання п!дтримки п!дприсмствам водопров1дно-канал!зац1йного господарства
|[оказники затрат

1 01 1601 3
(|льк!сть п|дприсмств водопров1дно-канал|зац|йного господарства, як! потребутоть
п!дтримки, од.; од. ко1шторис

|[оказники продукту

1 01 1601 3
к!льк!сть п|дприсмств водопров!дно-канал1зац|йного господарства, яким планусться
надання п|дтримки од. ко1пторис 1,0

|[ока3н ики ефекти вност;
1 01 1601 3 середня сума п!дтримки одному збитковому п!дпри€мству тис.грн. розрахунок 64,з0

|[оказники якост!

1 01 1601 3
питома вага п!дприсмств водопров1дно-канал!зац|йного господарства' яким планусться
надання дотац|], до к1лькост1 п1дприсмств' як! ][ потребують

% розрахунок 100

1 1. !>керела ф|нансування |нвестиц1йних проект|. у розр|31 п|лпрограм

Ёайменування д)керел надходя(ень

;--'_-*";'*{_\ч
! ;; | \/ 

ь ,.-''.

кпквк

(асов1 видатки станом на

01 с!чня зв!тного пер!олу

|_|рогноз видатк!в до к1нги реа_гт!заш|

!нвестифйного проекц |_|оясненн9, що характеризу}оть д)керела

ф!нансування

1 (од функш|онапьно: кл

2 |1ункт 11 заповн1осться

3 |{рогноз видатк!в до к|

ец вказу€ться ли1||е у випадку, коли бгодхссгна програма не под{лясться на п{дпрограми.
! видатк!в|надау*зя кредит!в на реал!зац1го !нвестгдд|йних проект!в (прощам).

й|ський голова

асться з розбивко}о за роками

!.в.Рубський



].#}б#,#ФФ"а

1. 0100000 Бапштанська м1ська Рада

зАтвсРджЁно

жъ1#жства 
ф!нанс!в }кра [ни

зАтввРджшно
Розпоряд)кення м!ського голови
-', \[ч\Ф\& / \- Р

(найменування головного фзпорядника ко:пт!в м!сцевого бюд:кегу )

(найменування м1сцевого ф!нансового органу )

шАспоРт
бгоджсетнот програми м1сцевого бгодэкету на 2018 р1к

(кпквк мБ)

2. 0'| 10000 Багптанська м!ська Рада
(кпквк мБ)

3. 0113190 1030 €оц!альний захист ветеран|в в1йни | прац!

(пвкмв) (п*вгмБ) (ш.щ!йш!фы!фц!{)

4. обсяг бюдр{<9гн|о( признаяень/блоРл<етн:о< 
^су.нувань 

- 272,6о5 туо.тивень 
' у тощ/ чио'|! запльного фокд/ _ 272,605 тис. гРиве1{ь та спец|альпого фонд: _

0,о0 тис. Фив€нь .

5. п;дстави дпя виконання б:о.Фл<егно! прщами
констгцц!я укра!'яи , Бюрк9гний код€кс укра1ъи 

' 
закон укРтни (пр м1сцеве оамовря.Ф/вання в укр,|нь) , закон укр8тни .пр деркавпий бюдкет

укратни на 201в р|к', наказ м!н1стерства ф!нанс!в укра!ни ви 26.08.2014 ш98з6 ''про деяк! пигання запрвадл<ення програмно_цйьового м9году складёння та
виковання м;оцевих б|о]1ж96в"'наказ м|н!стерства ф!нанс!в !,[9945 в'д27 '07 '2о\1р ''пРо затв€рдкення прим!рволо перел!ку результативних показник!в
6:од:кетних прорам для м!сцсвих б|од'@г;в за видатками' !цо не вр*хову!оться при визначенн! обсяц мйб:олл<стних трансферг!в ' (з! зм1нам!)' р!|ден!|я
м!сько{ ради ви 22.12.2017 ш9 16 '' про м|ський бюд'ксг Ба1птаноько1 м;ськот ради на 2018р1к".

6. йега бюлл<етно1 прощами

3абезпечення надання додатково1 соц|ально| допомоги ветеранам в!йни та прдц| для захисту !н герес!в 
'нвал;д!в 

:а ветеран|в' !нтераш!т !нвал!д!в у сусп;льсгво

7. |{!дпрограми' спрямован| на досягнення мети, ви3начено| паспортом бюдхсетно| програми

.]\! кг1квк кФквк Ёазва п!дпрограми
1 01!3191 1 030 1нлш! видатки на соц[альний захист ветеран1в в1йни та прац|

2 01!3192 1030 Ёаданг:я ф|нансово{ п|дтримки фомадським орган!зац!ям ветеран|в | ос!б з |нвал|дн|стю, д|яльн!сть яких ма€ соц!альну спрямован!сть

8. Фбсяги ф|нансування бюд>кетно| програми у розр!з! п1дпрограм та завдань

(тис"щн")



'\=\

|1[лпрощама/

3авдання бгод>ксгно| прощами

1нгш! видатки насоц1альний захист в9геран|в в|йни та прац!

€пец1альний фонл
Разом

ш9

з|п
кпквк кФквк

5 6 1

[
,, 3

21 8, 10 0,00 218,10

юр0

150,00

23,60

10,00

19,50

54л

212,605

1 01 1з 191 1 030

*д""* ""*ри""'ы 
допомоги )дасникам антитерористичн|й

операш1[,в|йськовосщокбовцям, як! отим€}ли поранен!{'{, концз!то, захворюван}б{

внасл|док виконан}б{ с;улсбов:л< обов''язк|в на тимчасово оцпован1й територ|{ АР(
пл 0евастополя та п|д час у+аст! в антитеростиян{й операш|{

15,00

0,00 
]

0,00

0,00

0,00

01 13 191 1 030

""д"'* ""'фйьно| 
допомоги в|йськовос"ггРкбовтцм, як1 приймали у{асть в

антитерористичн|й операц1| на €ход1 !кра|ни'

ви|1лата допомоги на компенсац1то за комунальн! пос]уги г{асникам

антитерости![но| операш|| та [шенам 1х родин , в!д сгштати за комун€[льн! послуги на

пер|ол утаст| в антитерористичн!й операш1|

150,00

01 13 191 1 030

2з'60

01 13 191 1 030

10,00

01 13 191 1 030

надання одноразово| матер|а.гльно| допомоги учасникам бойових д1и у роки белик0!

в|тчизняно| в|йни та у роки в|йни з {пон|ею до р!ннишь |[ермоги у Белик!й

Б1тчизнян|й Б|йн! та р!ннишь визволення }кра|ни в|д фатшистських загарбник!в

19,50
0,00

0113191 1 030
!{адання одноразово| матер1а-лпьно| допомоги стм''ям 3агиолих та померлих учасник|в

бойових д|й в Афган|стан!, уяасникам в|йни в Афган1стан!

54,51

272,605

0,00

0$00

2 0113192 1 030

|

}сього

9. ||ерел!к рег!ональних ц|льових програм' як| виконуготься у ск-гпад! бгод>кетно] програми

3агальний фонл €пец!альний фонд
Разом

3 4 5

|

| т13191 218,100 0,000 218,100

54,505 0,000 54,505

272,605 0,000 272,605
уьь\'| ч'

10. Результативн! показники бгод>кетно| програми у розр1з! п1дпрограм | завдань. уезул ь

Ёазва пока3ника Фдиниця вим!ру !хсерело |нформаш:| 3начення показника

, кон(пу3|ю,
час учасп! в

йБйатки *а соц!альний захист ветеран!в в|йни та прац|

на0ання магпер!ально| 0опомоец учаснцкам ангпцгперорцсгпцчн'й операц![,в!йськовослух<бовсрм, як| о!прцмалц поранення
- *^ -;^

а н !пц [пе о ос'п ц ч н ! й о пор а ц'|

}.г!

з|п
кпквк

!
.,

1 0113191



[1оказники затрат
01 13191 Бидатки передбачен| на надання допомоги тис" грн" (ошторис 15,000

]_!оказники проду'сгу
0! 13!9! (!льк!сть отримуван!в 3в!тн!сть установи

[! о каз ну1ку. ефе :сги в ност!
01 13 191 6ередн! витрати на одного отримувача тис грн" розрахунок

|-!оказники якост!
011з19| 9астка отримуван|в в1дносно к!лькост! ос!б, як! потреоують цы допогиоги розрахунок 100,00

наоання ма(пер!альнот 0опомоец в]йськовосл овс|ям, як! прцймалц учасгпь в ангпцгперорцсгпцчн|й операц|; на €хо0] |кра[нш.
[1оказники 3атрат

.011з191 3идатки передбачен! на надання допомоги тис. грн. (огшторис 150,000
]_!оказники проду]сц

0113191 (!льк!сть отримувач.в 3в!тн!сть установи
[!оказ н и ки ефе:сги вност|

01 13 191 6ередн! витрати на одного отримувача розрахунок
[оказники якост!

01!3191 9астка отримуван!в в!дносно к!лькост! ос!б' як! потрёоують цы допомоги розрахунок
вцплагпа0опомоецнакомпенсац!юзакомунальн!послуецу,ас",'амангпшгпероспла/пц3а
комунальн! послуец на пер]о0 унасгп! в ан[пц!перорцсгпцчн]й опеоац[[
|_!оказники затрат

0113191 3идатки передбачен! на надання допомоги тис. грн. (ош:торис 2з,600
[1оказники продукц

01 13 191
(|льк|сть отримувач|в 3в!тн!сть установи

[оказни ки ефективност|

01 1з 191 6ередн! витрати на одного отримувача тис. грн. ро3рахунок
[1оказники якост|

0113191 9астка отримуван!в в!дносно к!лькост| ос!б, як! потреоують цы допотлоги- розрахунок 100,00

!_!оказники 3атрат

011з!91 3идатки передбанен! на надання допом оги тис. грн. (о:лторис
[[ 0,000

[1оказники проду]сц
0113!91 (!льк!сть отримувач!в 3в!тн!сть установи

|_!оказ н и ки ефе:сги вност!

0113191 6ередн!й ро3м!р витрати на одного отримувача тис" грн" ро3рахунок
[1оказники якост!

наоання оонора3ово!' ма(пер!ально[ 0опомоац учаснцкам бойовцх о]й у рокц Белцко[ 3]гпчцзняно[ в!йнц [па у рокц в]йнц з 8пон!сю 0о р!нншць1ермоец у 3елцк!й Б!гпчцлнян!й Б!йн! {па р!чнцць вц3волення !кра7нц в!о |1]цс(пськцх 3аеарбнцк!в



1 0113191 9астка отримуван!в в!дносно к!лькост! оо!б, як! потребують ц!о! допомоги % ро3рахунок 100,00

на0ання о0норазово| магпер|ально[ 0опомоец с!м''ям заецблцх {па померлшх унасншк!в бойовцх 0!й в Афеан|сгпан!, учаснцкам в!йнц в
Афеан|сгпан!

[1оказники затрат
1 011з191 3идатки передбачен! на надання допомоги тис" грн" (огшторис 19,500

|_!оказники проду1сц

1 0113191 (!льк!сть отримувач!в ос!б 3в!тн!сть установи 65

[1оказн и ки ефепсги вност!

1 01 13 191 6ередн! витрати на одного отримувача тис. грн. ро3рахунок 0,300

|_!оказники якост|

1 0113191 9астка отримуван!в в1дносно к|лькост! ос!б, як! потребують ц!с1 допомоги % ро3рахунок 100,00

2 0113192
Ра0ання ф!нансово[ п|ёпршмка ерома0ськшм ореан|зац|ям вегперан!в !осб з
]нвал]1н|сгпю, 0!яльн!сгпь якцх мас соц|альну спрямован]сгпь

|_|оказники затрат
1 0113192 (!льк!сть громадських орган!зац!й ветеран!в та громадських орган!зац!й |нвал!д!в од. 3ведення зв!т.в по

мрпехс! :::тэтэх !

1,00

|_!оказники проду]сц

1 01 \з \92 (!льк!сть заход!в, проведених громадськими орган!зац!ями ветеран!в та !нвал!д|в од. 3в!тн!сть установи 30,00

|_!оказн и ки ефе:сги вност|

1 01 13 192
6ередн! витрати на проведення одного заходу громадськими орган|зац!ями ветеран!в та
!нвал!д!в

тис. грн. ро3рахунок 1,8

[1оказники якост]

1 01 13 192 ,[инамика к!лькост! 3аход!в спрямованих на
соц!альних проблем ветеран!в та !нвал|д!в

3абе3печення ефе:сивного ро3в''я3ання
,пор!вняно 3 попередн!м роком

% ро3рахунок 100

1 1. !:керела ф|нансування 1нвестиц!йних проект!в у розр!з! п!дпрограм

(од Р{айменування д)керел надход)!(ень кпквк
(асов| видатки станом на |1лан видатк1в зв!тного пер!олу |1рогноз видатк|в до к!нця реал|заш:!

|1ояснення, що характери3у}оть д)керела

ф!нансування3агальний

фонл

€пец1альний

фонл
Разом

3агальний

фонл

[пец1альн

фонл
Разом

3ага_гпьний

фонл

€пец!аль:

ий фонл
Разом

! ) 3 4 5 6 7 8 9 10 ш !2 13

| (ол функш!онм ,",, *^"'6ф} ".,'" бюджету вка:}у€ться лише у випадку' коли бюджетна лрогрша не подйясться на лйпрощами

2 |!унк | \ заловнжься3{в{ьт9'ь*ж?4]+'ущфевому бюдж*| видатк{в/наАання щелит!в на реш!зац1ю !нвестиц1йних проею[в (прощам)-

3пргноз','''.",'д;@зазначапьсязрозбивкоюзарокыи,/)

й'ський."ф"&-"##1' м*/
чжЁ (| 0

1.в.Рубський

*\ "ф;ъь'.*!#ъ}
ъ'ж 

_;7 
# '. /'\]"- !. у ,*', ..' 

'| \\ \'' 
.'э;1,-эт,4,=ь'*_ , г' -,,|: ъ ''"--'::"'}'*

"";, - 
' ",|.:.;,:у
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}кра п н и

26"о8.2о14 }'{е 836

зАтвшРдж(шно
Розпоряд)кення м|ського голови

.:в;д \6-ъ\ \ч$\8 к] \-\э
(найменуван}{'{ головного ро3порядника когцйв м!сцевого б*ошкегу )

(найменування м|сцевого ф!нансового оргащ )

шАсшоРт
бгодэкетно[ програми м1сцевого бюд}кету на 2018 р|к

1. 0100000 Бапптанська м|оька рада
(кпквк мБ) (наймсщгвання гшовпош розпоршпика )

2. 0110000 Батл:танська м1ська рада
(кпквк мБ) (вяймснувавкя вфповимьвою ввковавця)

Ёадання п1льг населеннто (кр1м ветеран|в в|йни 1 прац|, в!йоьково] сщокби, орган1в внущ1лпн!х
з. 0113.!80 1060 справ та громадян, як1 посща)кд:}ли внасл!док 9орнобильсько] катасщофи), на от1лач/ )|(итлово.

кощ/н:}льних посщ/г

{квкш) (*шдш) ('ь!!.ш6@!10.Рф')

4. обсяг б|одк9п{о( щгввачегп,/6лодт<етнллс асотгттузытъ - 29,161 тио. гРив€нь , у тощ: .п.тсл! загаль|(ого фон.щ _ 29,161 тис. щиветъ тс спефального
фонд/ _ 0,о0 тио. Ф1деяь .

5. |[йставп для виконопвп бголл<егво1 прщами
констгтцй уц'а-цш , Бю|!кегнй кодекс у[Фы|п' 

' 
здкон украт|д{ (лро м;сцеве самовр'4/вднвя в ура1ф) , за.кон укрл|{' ''пРо дФжав|п* бюдкет уща1в{ на 2018

р1к'. на|(аз мь{ст€рсгва ф;'{ансь уФа]!!д{ вь 26'08.20!4 л98з6 "лро деяк| шга!д{я защ'ова-0ке}о{я програмво-ц|льового мего4, сшйд3|л{я]а вшюна!о{я м|сцев!'{
6юдкеть",нак8з м|ыот€ро'тва ф!нанс;в .}Ф и5 ви 27.07.2011 р "про затвФдке|п{я пР|ш;Рног0 перел||у рет'Бтат!вн!'( показ!ппь б1одкстнш( Фограм дп м1сцев!'(
6юдкет!в за видаттами, що не цвхов}'|отьс' гри в|вначе|п{ обсяц м|хбющ€т|]!о( трш|сферть ' (з! змьв!л')' р;пе|п{я м1оько1 ради ви 22.|2.2о17 !$ |6 ' про йсъкий
бюдкет Бац!тавськот м|ськот ради |{а 2о 18рй".

6' йего б:олжсгно! прощами

3безпенення наданття п!.:ьг наоеленлпо (кр!м ветерайв в|йп.л 1 прац| в!йськово1 Фу)6и, органъ вщпр|ш|{|х сщав та щомадян, як| посщокда,т.т
внаслиок {орнобильсько| кдта9|рофи). на о!1]1ац )кштлово-кощ/нальгтих посщт ! щщодного газу

7. ||йщоФамц сФямован| на досягнен+:я меги, визначено' паспоргом б|од'(егно] профами

]ф кпквк кФквк Р{азва п|дпрощами

8. Фбсяги ф1наноування 6:од:кетно| програми у розр1з1 п!дпрограм та завдань

(тис.щн")



€пефалпьний фонл3агальний фонл|[|дпрощама/

завданн'! бгодх<етно! прощамикФквк

29,16129,161й^'"" п1льг насёленнто (кр|м ветеран|в в|йни ! праш!, в!йськово| сщокби' орган1в

вгтутр!тшн!х справ та фом4дян' як! посграх<да.лли внаслйок 9орнобильоько{ катасгрофи),

на оплату я(итлово-комунальних пос'уг
01 13 180

29,16129,161
}сього

9. |{ерел1к рег|ональних ц|льових прощам' як| виконуються у оклад1 бтодхсетно{ програми

10. Результативн1 пок,вники бтодясетно{ програми у розр|з1 п|дпрограм 1 завдань

11 [экерела ф|нансування |нвестиц|йних проект1* у розр1з1 п1дпрограм

Ёазва дер)кавно7рег1она-гльно! цйьово[ прощами та пщпрограми

(омплексна програма соц;ального захисц населення ''1урбота'' на пер1ол до 2021 роц

3агагльний фонл €пец1альний фонд
Разом

3 4 5

29,161 0,000 29,161

29,161 0,000 29,161

3начення показника[хсерело |нформаш||Фдиниця вим1ру
Ёазва показникакпквк

01 13 180

[1оказники затрат 29,161(ош:тористис. грн.
Бидатки передбачен! на надання допомоги01 13 180

[1оказники проду]сц Розрацнок упс3н
(!льк!сть отримувач!в п!льгових послш01 13 180

[1оказн и ки ефе:кти вност|
ро3рахуноктис. грн.

6ередн!й ро3м!р витрат на

природного га3у на одного п!льговика01 13 180

[!оказн и ки ефе:кти вност:
ро3рахунок[йтома вага в!дшкодованих п!льгових послуг до нарахованих

0113180

|1лан видатк{в зв!тного пер|оду |_1рогноз видатк1в до к1нця реал13аш11
|1ояснення, щ0 характеризують д)керела

ф|нансування
1(од

!

*фч'1=х
Ёайменування д)керел 'дф* #/.'

,ф.,'о*.9}#$}\т

ч}ы
'6,,щ{!вк
ц{а''., \

(асов: видатки стан0м на

3агальний

фонл

€пец!альний

фо*,д
Разом

3ага-гпьний

фонл

€пец!альн

фонд
Разом

3агальний

фонл

€пец!альн
ий фонл

Разом

9 10 11 \2 13

\*ч-: 4 5 6 1 8

рами.

1.в.Рубський

! (ол функш{онал,"'т *.""6:*!|т "{ьд6 -"\ж,#ь $щ,-'-,*аше у випад!$/' коли бюлжпа щоца'

;;;;;;;;;;".*"".ь"* -" 4\ыф*}&Ф{э$Ратю"/надан"я х?едит1в на реал!зашй |нвешш

'1!ськийголова ж &
иа не подйяеться на п|дпро:

|йних проекйв (прощам).

''*"_-"= 
=*;-;;;-5;
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26.о8.2о14 м 836

зАтвшРдж{шно
Розпоряд)кенн'{ м|ського голови
*;. !6$}\\& -[\Р , 

'(найменування головного розпорядника когшт!в м!сцевого бюшкет )

(найменування м1сцевого ф1нансового органу )

шАсшоРт
б*одэкетно[ програми м1сцевого бгодэкету на 2018 р1к

1. 0100000 Башлтанська м1ська рада
(кпквк 1иБ)

2" 01'|0000 Баш:танська м|ська рада

(найменування головного розпорядника )

(кпквк мБ) (найменування вйповйального виконавця)

з. 0114080 0829 1нгш| заклади та заходи в гагуз! кульцри ! мистецгва

{шв|мБ) е(вгв) (ш[шщ'.@ш|.рф|)

4. о6сяг б1од|@гн|о( щгвллачевь'/блодлссгнлос осигтувагть -30,0тис. щтвень , у тощг вис'лх! загатгьного фон.:у _ 30,0 тпс.щтветть та спефа,ттьного фол!ц _ 0'00
т!,!с.Фивень .

5. пистави для в!дюна|*{я б|од{€гнот щограмп
констггуци уФа!ъи , Б|одкег'1{ий кодекс уча!'!с' 

' 
закоц укра!'!!| <про м1оцеве самовряд,вд1пя в укР&тнь) , закон ущатяи ''пр д€р'@в1{ий б[орк9г

9кр!ни на 2018 р1к'',1йказ й|йстерсгъа ф1л*ансй }кра1ни вй 26.08.2014 ш98з6 ''про деяк1 пигантся запРовадлея[!' щограмно-цььового метод/

окпадання та виков!|'{1|я м1оцевго< бтод:кег!в", сп!льт:ий наказ м!|{!сг€рсгв. ф!ванс1в укра]ни тд м|н!сгерства кульцри !кр1вл вй 01.10.2010 $д1150/41

"про затвер'Ф|@ння ти'|ового перл1ц бтодкегтлтлс проФам'1в Рцльтативн|{х показ|п|кь ь викондтття ддя м!сцевтос 6юр|€г|в у га'уз1 ''культта",
р1|пе|*!я м|ськот Ради вщ22.12.2017 ]& 16 " про м|ськ!й б|од1(ег Ба|цгансько! м|оькот ради ва 2018Ёк".

6. м9га б1оддегно1 прФами
п 

'а,пр11мка 
,,111 Розвцп'ок куль'пурно' осв'пн !х'1ахла 1в

7. пипроФамц спрямован! на досягненття м9ги' в}вначенот паспортом бпооп<егно1 прщами

-}\{ъ

з|п
кпквк кФквк Базва п|дпрощами

! [ 14082 829 [ншл1 заходи в гацз| кульцри | мистецтва

8. Фбсяги ф|нансування бтодэкетно| програми у розр!з! п|дпрограм та завдань



€пец{альний фонл3агальний фонд|[йпрограма/

завдання бгод>кетно| прощамикФквккпквк

1нш:1 заходи в галуз| кульцри 1 мистецтва

|[ерел|к рег|она:льних цйьових програм' як! виконуготься у ск.,1ад1 бтодясетно] програми

10. Результативн1 пок.вники бтодясетно| програми у розр|з| п!дпрощам 1 завдань

11. [дерела ф!нансування |нвестиц!йних проект1в у розр1з1 п1дпрограм

Ёазва дер}кавно:/рег|она-гтьно| цйьово| прощами та пщпрощами

1

}у1{ська прощ:1ма розвитц цльтури на територ![ Батптансько! м1оько{ рапина20|7'2020

к{1квк 3агальний фонл €пец1альний фонд
Разом

2 3 4 з

01 14200

30,00 0,00 30,00

р(]ки 30,00 0,00 30,00

усього

Ёазва показника 8диниця вим1ру !ясерело 1нформаш1{ 3начення пока3ника

6

$ч

з|п
кпквк

4 5

1 7

114082

[1оказники 3атрат
кйьк|сть кульцрно-осв|тн|х заход|в

|[оказники продукту
обсяг видай|в на проведенн'{ кульцрно-осв|тн|х

бгод>кет|в

од. й|ська прощама 13

1 1 14082

30,00тис"грн. ко1шторис

1 1 14082

|[оказни ки ефективност!
тис.щн. розрахунок 2,з

1 1 14082 середн1 витрати на 1!"Р0Бсдсг1пх \'дг1\'1\, ]о^\,дд]/

|[оказники якост|

пок€}зника попереднього пер|оду

оА розрахунок

1 114082

|1рогноз видатк|в до к1нця реал1зац11
|1ояснення, ш{о характеризу!оть джерела

ф|нансування
1(од Ёайменування д)|(ерел ,аж#*ч*: -*;ф-'* [т1 $;-

аЁ=Ё "т !*'

кпквк
+}..

\'$,'

(асов: видатки станом на 1 !лан видатк1в зв1тн0!'0 !!ср10ду

3ага_гпьний

фонл

€пец|альниг]

фонл
Разом

3ага-г:ьний

фонл

€пец1альнир]

фонд
Разом

9

3ага_гпьний

фонд

10

€пец|альн
ий фонл

Разом

11 \2 13

1,\' 4 5 6 1 8
1

рами.

1.в.Рубський

т код функш|она-гтьно| клпасиф|кап1!

2 |-!ункг 1 [ заповн}осться тйьки д!
в

3 |1рогноз видатк1в до к|нг:.я реал1ф
ъ*

{

1

\ /; .' ''''# т-.\ ттг\р я

ь_ \'
й1ж*.| }4 и

:4. с!
1'р * ь.{} '#*

:#{}3з : *

рхсец1вказусться ли|'ше у випа

'ъ.'&ё" 
видатк! в/надання ще'

|БЁьйч.,ся з розбивкою за ро

#о } ];+?от /$
! ,;

^* !Ё''} ;е'
,& ,$#

д}9' коли 0к)д)к9|на |[Р9|Р41

цит!в на реал|зац|то |нвестиш

ками" /'\

'"{$а

цс! г1{у 1|\']д!|л! | р9,| |!ц !!дА^.н

1йних проекг!в (прощам)-

'её,
1у-!''\./])!\|д{| . \,'./ ,;, #

.| ё.

..,{:
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26.о8.2о14 |ч!э 836

зАтвш'Рджвно
Розпорядх(ення м|ського голови

в|д 5Ёъ\\$\\ д/\-Р , ,

1!аи"е,уванн'| головного розпорядника когшт1в м|сцевого бгодя<сгу )

(наймещвання м!сцевого ф!нансового органу )

пАсшоРт
бгодэкетно[ програми м|сцевого бгодэкету на 2018 р1к

1. 01 00000 Батштанська м|ська Рада

2.

(кпквк мБ)

01 1 0000 Башлтанська м1ська Рада

(найменування головного розпорядника )

.
_).

(кпквк мБ)

0'! 18340

(найменування вйповйального виконавця)

0540
|1риродоохоронн| заходи за рахунок ц1льових фонд1в

(кпквк мБ) (кпквк мБ)

4. обсяг б[одк9г1{|{х признанень/блол:кегнтл< асигц/вань _ 63,2 тис.г?к., у тощ: писл| загального фон.Ф/ _ 0,0о тис.гри.та спец1ального фонду -63,2

тис.грн.

5. пистави для виконання бто.Фт<егко! пргрми
консгицшя уФа;ни , Б|од'к9гвий кодекс !кра1ни ' 

3акон укра!'ни (про м!сцеве самовряд:вання в 9кр,'вь , заков укР&]ъи "пр дер'(авяий бюд'(ет

!ща!.лти на 2013 р|к'', 1{аказ й!н!стерства ф!:танс|в 9ща'|ни вй 26.08.2014 ]ф8з6 "про деяк! пига1|ня запрвад|@няя прогРално-цььового метод/

скпадання та виконанвя м1сцев:о< 6подлсет|в",}ъказ м|н!ст€рства ф!нанс1в ],{о 945 вй 27.07.2о11 р ''про затверддення прим;рного пере.'!!ку

результа'1ивних покд}ник|в блоддегних проФам для м!сцевих 6юдхег|в за вгцатками' що [|е врахову!оться при визначенн! о6сяц м1'(бюшкегних

цйфещ!в ,, (з! зм1нами), р1тшеягш м|сько| раАв в1д22.|2.2011 !$ 16 " про м|ський б1од'ег Ба!штаноькот м1оькот ради на 20!8р!к".

6. м9га бю.Ф|@тно] Фограми
забезпечення д1ялъвост| у сфер! охорни навколи1пнього природного середовиц\а

7. ||!лпрограми' спрямован! на досягнення мети' визначено| паспортом бподкетно| програми

}.[ч

з|п
кпквк кФквк Ёазва п!дпрощами

4! 2 3 !'!'!'
}сього |



8. Фбсяги ф!нансування бторкетно| програми у розр|з1 п!дпрограм та завдань

9. |1ерел1к рег|ональних ц|льових програм' як| викощгпоться у скллад1 бтодэкетно| програми

10. Результативн| показники бгодхсетно| програми у розр|з! п|дпрограм ! завдань

1 !. {ясерела ф!нансування !нвестиц|йних проект|в у розр1з! п!дпрограм

! (од функш|онально'[ кл

2 ||ункг ] 1 заповн}о€ться
3 [1рогноз видатк!в до к!н

(тис.щн.)
"ь1ъ

з|п
кпквк кФквк |-1|лпрощама/

завдання бюд>кетно[ прощами

4
т-т

3агальний фонл €пец{альний фонд
Разом

[ 2 3
5 6 7

011в340 0540 | 1риродоохоронн1 3аходи за рахун0к ц!льов|о( фонд1в
|[роведенн'{ природоохоронних заход|в

0,00 6з,20 6з'20
1 01 1 в340 0540 0,00 63,20 6з,20

}сього
0,00 63,2о 6з,20

|| кпквк 3агальний фонл €пец{а_гльний фонд Разом

2 3 4 5

1

[ро грама соц|ал ьно-економ1ч ного

щомади на 2017 -201 9 роки
розвитку Ба|птансько| об''сднанот територ!ально|

01 18240 0 63,2 6з,2
\,, сь(,! 9

0 6з,2 6з,2

-п,19

з|п
кпквк Ёазва пок;вника

3

Фдиниця вим!ру {>керело 1нформаш![ 3начення показника
1 )

4 5 6

01 1 в340

1 01 1 в340

1 01 1 в340 тис. грн. !{огшторис 6з,20

01 1 в340 од. 3в|тн|сть установи 1 093,00

1 01 1 8340 тис. грн. розрахунок 0,05 в

1 01 '1в340 |емп зростання висад>кенних дерев'кущ|в пор!вняно з попефдйи роком % розрахунок 100,00

ф-{ф#'Ё;..:ъ1_{айменуван кпквк
(асов! видатки станом на

0] с!чня зв!тного пер|олу
|{лан видатк|в зв!тного пер!олу

|1рогноз видатк!в до к1нця реал!заш|':

|1оясненн{, що характери3у1оть д)керела

ф{нансування€пец|альн

иг"': фонд

{;:5ц

й|ський голова 1"в.Рубський
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26'08.2014 }{ч 836

зАтвшРдх{шно
Розпоряд)кення м|ського г0лови
в!д \,ъ\\ \ф\& р ъъ

( най менуван ня голов ного роз порядн и ка ко 11]т1 в м!сцево го бгод>кегу )

(наг!менування м!сцевого ф!нансового органу )

шАспоРт
бгодэкетнот програми м1сцевого бгодэкету на 2018 р1к

1 . 0100000 Багштанська м!ська Рада
(кпквк мБ)

2. 0110000 Багштанська м1ська Рада

(найменування головного розпорядника )

(кпквк мБ) (наймснування вйповишьного в}кондвця)

з. 01,|6030 0620 Фрган!зац|я благоусщо}о населених пункт!в

(шкв(м6) (п&вк мБ) (!1йш.щ1{.! фЁпй пРпи'

4. обояг б1од)кегних призванень/бпоА:тсетних асигнувань -14015,727 тис.Рн. 
' утощ/ чио'!!загального фнщ: _12527,227 т!,ю'Фн та о.'ец|ального фонд/ 1488,5

тис.Фн..

5. п|дстави ддя виконання б|одкегно| протами
коцстшц/ц!я укра!'ш. , Бюд'кеп{ий кодекс уФа!ни , закон укра!ъи (про м!сцеве самовряд/вання в укра1'нь , закон укра1'ни "про дер'(авний бюдк9г
9ща'{ни на 2018 р!х"' }!аказ м;н!стерства ф|нанс!в !кра1'ни вй 26.08.2о14 ш9836 "про деяк! питання запро!аддення пррамно-ш|льового метод/ сю,|4ддння та
виконання м;оцевих бюджег!в'',[ъказ м!н1стерсгва ф!нанс|в ],|9 945 в1д27.01.2о|1 р ''про затвердя(ення прим|рного перел|ку результативних показник!в
бюд{@гних профам для м!сцевих бюд)кет;в за видатками' що не врахову!оться при визначенн! обсяц мй6юд'(етних Фанофе!п;в '' (з! зм|нами), р!:лсння
м1оько1 рали в|л 22.12'2017 .},[9 16 '' про м|оький бюр@г Ба1штансько; м!оькот ради на 20!8р!к''.

6. мета б[од{€гно] пРграми
пивищення р!вня 6лагоусщою м!ста та с!л м!сько! рали

7. пипрограмц спрямован! на досягнення меги. визначенот паспоргом б'оркегно[ протами

]ф

з|п
кпквк кФквк Ёазва п!дпрограми



8. 0бсяги ф|нансування бгодхсетно? програми у розр1з| п1дпрограм та завдань
\

(щн-)

.}ч[ч

з|п
кпквк кФквк

|1!лпрощама/

3авдання бгодхсетно! прощами
3агальний фонл [пец!альний фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7

01 16030 0620 0рган!зац1я благоустро}о населених пункт|в 12527,227 1488,500 14015,727

1 0116030 0620 |[роведення поточного ремонц об''скт|в щанспортнот 1нфрасщукцри 4870,500 0,000 4870'500

2 01 16030 0620 |[роведення поточного ремонц !нфрасщукщри 900,000 0,000 800,000

.1

-) 01 16030 0620
в|д,й'е'' мереж зовн|гпнього осв!тлення,техн|чне переоснащення та п!двищення

експщатац1йних якостей мереж вуличного осв!тлення

\7 41,500 450,000 2191,500

4 01 16030 0620

з69з'26| 0,000 369з '26\

5 01 1 6030 0620 3абезпечення збору та утил|зац!я см !ггя 965,262 0,000 965,262

6 0! 16030 0620 Биготовлення проектно- ко1шториснот документац|т 0,000 1в8,500 188,500

7 01 16030 0620
456,704 0,000 456,704

8 01 16030 о620

0,000 50,000 50,000

9 0| 16030 0620
0,000 800,000 800,000

}сього 12527,221 1488,500 14015,727

9. |[ерел!к рег!ональних ц|льових програм' як! викону+оться у склад! бгод:кетно| програми

[-{азва дер)кавно}/рег1онально] ц!льово| прощами та п|дпрограми кпквк 3агальний фонл €пец!альний фонл
Разом

) 3 4 5

01 !6030 12527.227 14в8.500 140 1 5,121

усього 12527,,227 1488,500 1401 5,727

10. Результативн1 пок'вники бторкетно] програми у розр!з! п|дпрограм ! завдань

-}ч[ч

з|п
кпквк Р{азва пока3ника Фдиниця вим!ру !>керело {нформаш:: 3начення показника

| 2 3 4 5 6

01 1 6030

!

1ровеёення
7про/пуар!в)

по1почно?-о ре^4он7пу об''сктп!в /пранспор7пно1'!нфрас/прук/пурш (ёор1е,

|[оказники 3атрат
тис. грн. ко1шторис 4870" 5



|[оказники продукту
10145|[лоща гплях1в,на якшх планусться провести поточптий рсмо[{'г зв1тн1сть

||оказн и ки ефегсги вност1

тис. грн" розрахуноксередня варттсть поточного ремонту 1 кв.м. 1шлях1в

|[оказники якост!

розрахунокв|дсоток площ1, в1дремантовано| за рахунок поточного ремонту, АФ потреби

1 р о в е 0 е ння по 771 о ч н о 2 о р е ]\4 о н /пу 1н фр а с 7прук7п|.

|[оказники 3атрат

тис" щн" ко1пторисФбсяг видатк1в

|[оказники продукту

кйьк|сть об'скт|в, що г1панусться в!дремонтув ати зв|тн1сть

|[оказн и ки ефекти в ност!

середня варт1сть ремонц одного об'екта тис. грн. розрахунок

||оказники якост!

розрахунокпитома вага в!дремонтованих об'екг!в у загальн|й к!лькосг! об'екг|в, що потребуготь ремо}гу

Б!\новлення ]йере2ю зовн!тпньоао осв1плення /па п!0вшщення екс(|]1уа!пац!йнслх

якостпей 1у'ере)ю вулцчно2о осв1уплення
||оказники 3атрат

Фбсяг видатк|в проведення ремонтутатехн!чного переоснащення вуличного осв!тллення тис. грн. ко1шторис

ко1шторисФбсяг видатк|в на вуличне осв1тлення

|{оказники продукту

тис. к3т/г зв1тн|стьФбсяг електроенерг||,необх[дно[ для зовн|тшнього осв!тлення

зв|тн1сть(!льк!сть об''егг!в( св!тлотонок,шитових) , що планусться обс.туговувати, в|дремонтувати та встановити

зв1тн!сть|[ротях<н[сть мере)к, що планусться в!дремонтувати

|[оказни ки ефективност!

розрахуноксередня варт1сть 1тис.кБт/г електричнот енерг!| тис" грн.



| середня варт'сть обслуговування та утоимання оп!|г}г.! с-,6||. /

2
тис. грн" розрахунок 0,419

тис" грн" р0зрахунок 95,6

1

о.//о розрахунок 100,00
2

% розрахунок 100,00
4

1

2 тис. грн. ко|шторис 394,з68
1
-,

тис. грн. ко|шторис 1411,012

4 тис. грн. ко1пторис 440,31',

5 тис. грн. ко1пторис
1 3 1,669

6

э\'г1 б[д| !0ч инку 
'дитячих 

майданчик'в

пунктах ( придбання буд!вельних та господарських

тис. грн. ко1шторис з78,з22

тис. грн. кошторис 937 ,57 4

!

од
2 3в1тн1сть 965

з га 3в1тн1сть 4ч,в

4
кв.м.

кв.м.

зв1тн1сть 51257

5 зв1тн1сть з6\з7

6 кв.м. зв1тн1сть 8з924
од зв1тн1сть 26

|

2 ( щн. розрахунок 409

3 ( тис грн розрахунок 28,з

4 ( грн. розрахунок 8,59

5
(
п

грн. розрахунок з'64

грн- розрахунок 4,51



розрахунок

|[оказники якост|
розрахунок

розрахунок
Б1дсоток передбаненого обсяц видатк]в на виконання роб|т та пос'уг по благоустр!го ' в|д потреби

3абезпечення 3бору 7па у7п1|л!зац1я с^4'7п7пя

|[оказники затрат 965,262ко1шторис

Фбсяг видатк[в

||оказники продукгу зв|тн1сть

|{оказники ефегсги вност! розрахуноктис. грн.

|[оказники якост| розрахунок

Бшео упо вл е ння пр о екупн о - кошшо шсно1' 0окулпенп1а

[[оказники затрат ко1штористис. грн.
Фбсяг видатк1в

|[оказники продукту зв1тн!сть

|[о казн и ки ефепсги в ност! ро3рахуноктис. грн.

|[оказники якост! 100,00
розрахунок

3абезпечення блааоус7пр'!о клаоовшщ

|[оказники 3атрат ко1штористис. грн"

Фбсяг видатк|в на благоустр|й кладовищ

|[оказники продукту \7 5290зв1тн1сть

йви(,благоустр!йнаякихпланустьсязд1йснговати
|[оказни ки ефепсги вност! 0,0026розрахунок

|1оказники якост| ро3рахун0к

йршё б ання кап'/пальноео о блаёнання

коршс7пування)

( облаёнання ] преол4еуп1в 0оваос7проково?о

|[оказники 3атрат ко|штористис. грн.
Фбсяг видатк1в



|!оказники продукту
(1льк|сть одиниць пРидбаного обладнання

зв1тн1сть
|{оказн и ки ефекти в ност!
середн! в'да'ки на прилбання о!',"ц| облад'!й, тис. грн. розрахунок|!оказники якост!

в1дсоток введененого експлуатац!то обладанння та предмет! в довгострокового користуванг{'! в поточному
роц! розрахунок
[|р о в е ё е ння кап]7пальн о 2о р е]у!онп'
||оказники 3атрат
Фбсяг видатк!в

тис. грн. ко1шторис
|!оказники проду1сту

к!льк|сть об'скт|в, що !4агусться в|дрем'"ф'',
3в1тн1сть

|[о казн ики ефетсги вност!

середня варт1сть ремонц одного об'скта тис. щн. розрахунок|!оказники якост!

'"'"'" '"* "*р"""' оъ*;"' щ" ..'р.офБ!йБ'!
ро3рахунок

1 1. фкерела ф!нансування !нвестиц!йних проект!в у розр|з! п!дпрограм

(од Р{ай менуван ня д)керел надход}!(ен ь кпквк

(асов! видатки станом на
0 | с!чня зв|тного пер!ол} [-[лан видатк!в зв!тного пер!олу

|1рогноз видатк{в до к!нця реал!заш!|
!нвестиц{йного проекц

[1оясненн{, що характеризу}оть джерела

ф{нансування3агальний

фонл

€пец!альний

фонл
Разом

3агальний

фо,д
€пец!альний

фо.,д

-

8

Разом
3агальний

фонл

€пец1альн

ий фонл
Разом

1
,,

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13

| (од функш!она_гпьно| класиф|

2 [1ункг | 1 заповнк)сться идл
3 |!рогноз видатк|в до

й|ський го

Ёачальник

$'.*т,'"ня бюджеог вказусться лише у випщ1ц, коли бюдже:на лрограма не под!лясться на п|лпрощами.

?_р)РР м:сшевому бюлжт! видатк|#надання релит|в4а реш:заш!ю !нвестиц!йних проепв (програм).

к'у"\уекгузазначаоьсяэРозбпвкоюзаРокаф /,

9Р

$ч# {/эддх*,' €.€.й!тпен1н"*'
ф "г}.

укРн\};

&ц
'Ф 

*;


