
( ЗАТВК ЦЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
розпорядження № 82 від 28 березня 2018 року 
Семенівська міська рада Чернігівської області 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000
(КПКВК МБ)

2 . 0110000
(КПКВК МБ)

3. 0117360
(КПКВК МБ)

Семенівська міська рада
(найменування головного розпорядника)

Семенівська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

7363 Виконання інвестиційних проектів
(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  355,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  0 тис. 
гривень та спеціального фонду -  355,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний Кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", рішення сесії "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 26.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік" , рішення 
сесії від 22.03.2018 року «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 26.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання інвестиційних об’єктів



7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

0117363 7363
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
(включаючи співфінансування)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
____ ( ТИС. г р н і

№
з/п КПКВК КФК

ВК
Підпрограма/завдання 
бюджетної програми

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

І 0117363 7363

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій (включаючи 
сп і в(|) і н ансування)

Завдання 1. Придбання 
глибинного насосу для 
артезіанської 
свердловини

0 50,0 50,0

Завдання 2. Придбання 
дитячих майданчиків

0 106,4 106,4

Завдання 3. Придбання 
комплекту комп’ютерів, 
принтерів та 
багатофункціональних 
пристроїв та ноутбуку

185,4 185,4

Завдання 4. Заміна 
віконних та вхідних 
дверних блоків на 
енергозберігаючі

13,9 13,9

Усього 0 355,7 355,7

( ( ■:
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми



Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми

КПКВК Загальнії й 
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова проірама 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2

Усього
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0117363
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи 
співфінансування)

Завдання 1. Придбання 
глибинного насосу для 
артезіанської свердловини

Затрат

Обсяг витрат на придбання 
глибинного насосу тис. грн. Рішення сесії 51,5

Продукту

Кількість свердловин на які 
встановлюється глибинний насос пгт розрахунок 1

Ефективності

Розмір витрат на утримання 
одного об’єкта грн Розрахункові дані 51,5

Завдання2. Придбання 
дитячих майданчиків

Затрат

Обсяг витрат на придбання 
дитячих майданчиків тис. грн. Рішення сесії 108,4

Продукту

Кількість місць, де будуть 
встановлюватись дитячі 
майданчики

шт розрахунок
2

Ефективності



Розмір витрат на утримання 
одного об’єкта грн Розрахункові дані 54,2

ЗавданняЗ. Придбання 
комплекту комп’ютерів, 
принтерів та
багатофункціональних пристроїв 
та ноутбуку

Затрат

Обсяг витрат на придбання 
комплекту комп’ютерів, 
принтерів та
багатофункціональних пристроїв 
та ноутбуку

тис. грн. Рішення сесії

185,4

Продукту

Кількість одиниць придбаних 
об’єктів шт.. розрахунок 18

Ефективності

Розмір витрат на утримання 
одного об’єкта грн Розрахункові дані 10,3

Завдання4. Заміна 
віконних та вхідних 
дверних блоків на 
енергозберігаючі
Затрат

Обсяг витрат на заміну віконних 
та вхідних дверних блоків на 
енергозберігаючі

тис. грн. Рішення сесії
13,9

Продукту

Кількість одиниць придбаних 
об’єктів шт. розрахунок 4

Ефективності

Розмір витрат на утримання 
одного об’єкта грн Розрахункові дані 3,47

<г



• « • ■ 'У11. Джерела фінансування інвестиці( их проектів у розрізі підпрограм ( ,
(ТИС. ф Н )

Код Найменування джерел 
надходжень КГІКВК

Касові видатки станом на 
01 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

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2  ,  •  .  • «  .  а а •  .Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО: 

Міський голова

С.І. Деденко
(ініціали та прізвище)

С.І. Деденко
(ініціали та прізвище)


