
УКРАЇНА
Харківська область 
Коломацький район 

Коломацька селищна рада

Фінансове управління
вул. Гетьмана І. Мазепи, 17, смт. Коломак, Коломацький район, Харківська область, 63101, 

тел./факс: 56-4-74; е-таіІА  1832468@mail.gov.ua, код ЄДРПОУ 41832468________

НАКАЗ

від 12 липня 2018 року №52

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2018 рік 
зі змінами

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017 
року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від
09.02.2018 року, 16.03.2018 року, 16.05.2018 року, 05.07.2018 року, частини 8 статті 
20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 
серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» та розпорядження 
Коломацької селищної ради від 12.07.2018 року №148 «Про затвердження паспорта 
бюджетної програми» зі змінами:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на 
2018 рік за КПКВК 0117440 «Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури» зі змінами (додається).

2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний розпорядник 
коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради у терміни, 
визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Начальник фінансового упр 
Коломацької селищної ради Г.М. Паймаш

про пасп. 7440 .rtf

mailto:1832468@mail.gov.ua


І
УКРАЇНА 

Харківська область 
Коломацький район 

Коломацька селищна рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 липня 2018 року № 148

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2018 рік 
зі змінами

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017 
року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від
09.02.2018 року,16.03.2018 року, 16.05.2018 року, 05.07.2018 року, частини 8 
статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 
26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» роблю наступне 
розпорядження:

1. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на 
2018 рік за КПКВК 0117440 «Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури» зі змінами (додається).

2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний 
розпорядник коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради 
у терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 .08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Коломацької селищної рали______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.07.2018 року №148

наказ

Наказ фінансового управління Коломацької 
селищ ної ради_____________________________________
(найменування місцевого фінансового органу) 

від 12.07.2018 року №52

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0100000 Коломацька селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0110000 Коломацька селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0117440 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 678,3 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 675.7 тис.гривень та спеціального фонду- 1 002.6 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії селищної ради "Про селищний бюджет на 2018 рік" від 21.12.2017 року, від 
09.02.2018 року, від 16.03.2018 року, від 16.05.2018 року, від 05.07.2018 року, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836, Наказ МФУ "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками , що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 року № 945, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку складання, розгляду,затвердження та основних 
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 року № 228, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4
1 0117442 456 Утримання та розвиток інших об 'єктів транспортної інфраструктури



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК
П ідпрограма/завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0117442 456
Підпрограма 1:

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

675,7 1 002,6 1 678,3

1
Завдання 1: 

Покращення стану інфраструктури 
автомобільних доріг

644,1 1 002,6 1 646,7

2 Завдання 2:
Розробка схем організації дорожнього руху

31,6 0,0 31,6

Усього 675,7 1 002,6 1 678,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
О д и н и ц я

в и м ір у
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц і ї З н а ч е н н я  п о к а з н и к а

1 2 3 4 5 6

0117442
Підпрограма 1:

Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструкту ри

Завдання 1: 
Покращення стану інфраструктури 

автомобільних доріг
1 Затрат

Обсяг видатків на проведення ремонту 
об’єктів транспортної інфраструктури

ТИС.фН. розрахунок до кошторису 644,1

Обсяг видатків на капітальний ремонт об 'єктів  
транспортної інфраструктури

тис.грн. розрахунок до кошторису 1 002,6

2 Продукту
Площа вулично-дорожньої мережі де 

планується провести ремонт
км. розрахунок до кошторису

1,61

Площа вулично-дорожньої мережі де 
планується провести капітальний ремонт

кв. м. розрахунок до кошторису 1 380,0

3 Ефективності
Середні витрати на виконання ремонту 1 м2 

вулично-дорожньої мережі
тис.грн. розрахунок до кошторису 0,4

Середні витрати на виконання капітального 
ремонту 1 м2 вулично-дорожньої мережі

тис.грн. розрахунок до кошторису
0,7



Завдання 2:
Розробка схем організації дорожнього руху

1 Затрат
Обсяг видатків на розробку схем організації 

дорожнього руху по вул. Корольова, вул. 
Єгорова, вул. Комунальна, вул. Гетьмана 

І.М азепи, вул. Чайковського в смт Коломак

тис.грн. Ріш ення сесії

31,6

2 Продукту
Кількість схем дорожнього руху, які 

планується розробити
од. Розрахунок 5

Э Ефективності
Середні витрати на розроблення 1 схеми 

дорожнього руху
тис.грн. Розрахунок 6,3

4 Якості
Рівень виконання робіт відс. 100

11. Дж ерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень к п к вк

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікаї 
! П ункт 11 заповнюється 

' Прогноз видатків до

Селищний гол|

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінан 
селищної ради

і кредитування бюджету вказується лиш е у випадку, коли бю джетна програма не поділяється на підпрограми. 
'  місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

) проекту зазначається з розбивкою за роками.

В. Г. Гуртовий
(ініціали і прізвище)

Г. М. Паймаш
(ініціали і прізвище)


