
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

від 18.04.2018 року № 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядженням міського  голови  Пирятинської  міської  

ради від 18.04.2018 року №62

Наказ  фінансового  управління  Пирятинської міської  ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0217320 Будівництво об`єктів соціально-культурного призначення

1 0200000
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 

адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 

адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5430,5 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 0 тис.гривень та спеціального фонду- 5430,5 тис. гривень

1 2 3 4

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від21 травня 1997 року  "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР

рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";

рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";

6. Мета бюджетної програми Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0217321 443 Будівництво освітніх установ та закладів

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

2 0217324 443 Будівництво установ та закладів культури

разом

1 2 3 4 5 6 7

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд

1 0217321 443
0217321 - Будівництво освітніх установ та закладів

0,00 5421,50 5421,50

600,00

3 0217321 Забезпечення реконструкції об`єктів 0,00 3958,40 3958,40

2 0217321 Забезпечення будівництва об`єктів 0,00 600,00

50,00

5 0217321 Проектування реконструкції об`єктів 0,00 822,10 822,10

4 0217321 Проектування будівництва об`єктів 0,00 50,00

5439,50Усього 0,00 5439,50

9,00

7 0217321 Забезпечення реконструкції об`єктів 0,00 9,00 9,00

6 0217321 443
0217324 - Будівництво установ та закладів 

культури
0,00 9,00



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

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Значення показника

0217321
0217321 - Будівництво освітніх установ та закладів

0217321 Затрат

0217321 Проектування реконструкції об`єктів

0217321 Продукту

0217321

Обсяг капітальних видатків затверджений на 

проектування реконструкції об’єктів

тис.грн. рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік";

рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської міської 

ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення 

змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік";

822,10

0217321 Ефективності

0217321

кількість проектів для реконструкції об`єктів од. рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік";

рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської міської 

ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення 

змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік";

8,00

0217321 Якості

0217321
середні витрати на проектування реконструкції одного 

об’єкта

тис.грн. розрахунок  (822,1/8)
102,80

0217321

рівень готовності проектної документації 

реконструкції об`єктів: реконструкція та 

впровадження енергозберігаючих та 

енергоефективних технологій в Пирятинському ліцеї, 

що

знаходиться за адресою: вул. Визволення, 2а в м. 

Пирятин Полтавської області

відс. розрахунок

100,00

0217321

рівень готовності проектної документації 

реконструкції об`єктів: реконструкція яслів ДНЗ 

„Берізка“ по вул. Абаканська, 54 в

м. Пирятин Полтавської області

відс. розрахунок

100,00

0217321

рівень готовності проектної документації 

реконструкції об`єктів: реконструкція сараю Центру 

дитячої та юнацької творчості по вул. Пушкіна, 33 в м. 

Пирятин Полтавської області

відс. розрахунок

100,00

0217321

рівень готовності проектної документації 

реконструкції об`єктів: реконструкція та 

впровадження енергозберігаючих та 

енергоефективних технологій в Олександрівській філії 

Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. №6

відс. розрахунок

100,00



0217321

рівень готовності проектної документації 

реконструкції об`єктів: реконструкція підвального 

приміщення в Пирятинському ліцеї, що знаходиться за 

адресою: вул. Визволення, 2а в м.Пирятин 

Полтавської області

відс. розрахунок

100,00

0217321

рівень готовності проектної документації 

реконструкції об`єктів: реконструкція 

Калиновомостівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 

під гром.центр села Калинів Міст, за адресою:вул. 

Тімірязєва 14, с. Калинів Міст Пирятинського району 

Поллтавської області

відс. розрахунок

100,00

0217321

рівень готовності проектної документації 

реконструкції об`єктів: реконструкція будівлі ДНЗ 

„Пролісок“ по вул. Січових Стрільців, 77 в м. Пирятин 

Полтавської області

відс. розрахунок

100,00

0217321

рівень готовності проектної документації 

реконструкції об`єктів: реконструкція покрівлі 

загальноосвітньої школи 1-111 ст. №6 по вул Гагаріна, 

84 в м.Пирятин, Полтавської області

відс. розрахунок

100,00

0217321 Затрат

0217321 Забезпечення реконструкції об`єктів

0217321 Продукту

0217321

Обсяг капітальних видатків затверджений на 

реконструкцію об’єктів

тис.грн. рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік";

рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської міської 

ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення 

змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік";

3958,40

0217321 Ефективності

0217321

кількість об`єктів, які планується реконструювати од. рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік";

рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської міської 

ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення 

змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік";

8,00

0217321 Якості

0217321
середні витрати на  реконструкцюї одного об`єкта тис.грн. розрахунок  (3958,4/8)

494,80

0217321

рівень готовності об`єктів реконструкції: 

реконструкція будівлі ДНЗ „Сонечко“ по вул. 

Полтавська, 9 в м. Пирятин Полтавської області

відс. розрахунок

100,00

0217321

рівень готовності об`єктів реконструкції: 

реконструкція будівлі ДНЗ „Ромашка“ по 

вул.Коцюбинського, 35 в м. Пирятин Полтавської 

області

відс. розрахунок

100,00

0217321

рівень готовності об`єктів реконструкції: 

реконструкція мережі водовідведення із 

влаштуванням калізаційно-напірної станції в 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 за адресою: 

вул. Європейська, 2а в м.Пирятин Полтавської області

відс. розрахунок

100,00

0217321

рівень готовності об`єктів реконструкції: 

реконструкція будівлі ДНЗ „Берізка“ по вул. 

Абаканська, 54 в м. Пирятин Полтавської області

відс. розрахунок

100,00



0217321

рівень готовності об`єктів реконструкції: 

переобладнання вузлів обліку споживання природного 

газу на об’єктах власності для дистанційної передачі 

даних (ДНЗ Пролісок,  СЮТ, ДНЗ Червона шапочка)

відс. розрахунок

100,00

0217321

рівень готовності об`єктів реконструкції: рекострукція 

покрівлі Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. № 6 по вул. Гагаріна, 84 в м. Пирятин Полтавської 

області

відс. розрахунок

100,00

0217321 Затрат

0217321 Проектування будівництва об`єктів

0217321 Продукту

0217321

Обсяг капітальних видатків затверджений на 

проектування будівництва об’єктів

тис.грн. рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської міської 

ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення 

змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік";

50,00

0217321 Ефективності

0217321

кількість проектів для будівництва об`єктів од. рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської міської 

ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення 

змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік";

1,00

0217321 Якості

0217321
середні витрати на розробку одного проекту для 

будівництва об`єкта

тис.грн. розрахунок  (50,0/1)
50,00

0217321 Забезпечення будівництва об`єктів

0217321

рівень готовності проектної документації  будівництво 

об`єктів: будівництво спортивного майданчика зі 

штучним покриттям по вул.Визволення, 2в в 

м.Пирятин Полтавської області

відс. розрахунок

100,00

0217321

обсяг капітальних видатків затверджений на 

будівництво об’єктів

тис.грн. рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської міської 

ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення 

змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік";

600,00

0217321 Затрат

0217321

кількість об`єктів, які планується побудувати од. рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської міської 

ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення 

змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік";

1,00

0217321 Продукту

0217321
середні витрати на будівництво одного об`єкта тис.грн. розрахунок  (600,0/1)

600,00

0217321 Ефективності

0217321

рівень готовності об`єктів будівництва:  будівництво 

спортивного майданчика зі штучним покриттям по 

вул.Визволення, 2в в м.Пирятин Полтавської області

відс. розрахунок

100,00

0217321 Якості

0217324
Забезпечення реконструкції об`єктів

0217324 0217324 - Будівництво установ та закладів 

культури

0217324

Обсяг капітальних видатків затверджений на 

реконструкцію об’єктів

тис.грн. рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської міської 

ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення 

змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік";

9,00

0217324 Затрат

  

Кількість об`єктів, які планується реконструювати од. рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської міської 

ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення 

змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік";

1,00

0217324 Продукту



спеціальний фонд разом
загальний 

фонд
спеціальний фонд

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3 Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансуваннязагальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разомразом

загальний 

фонд

9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 8

0,00 0,00

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Усього 0,00

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління С.Ю.Кеда

(підпис) (ініціали і прізвище)

2
 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 О.П.Рябоконь

(підпис) (ініціали і прізвище)

0217324
середні витрати на реконструкцію одного об`єкта тис.грн. розрахунок  (9,0/1)

9,00

0217324 Ефективності

0217324

рівень готовності об’єктів 

реконструкції:облаштування на комерційних вузлах 

обліку засобів дистанційної передачі

даних

відс. розрахунок

100,00

0217324 Якості


