
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

7. Завдання бюджетної програми:

спеціального фонду- 4 860 350,00 гривень.

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 сорок шостоїї сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 21.12.2018 року №402   "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік";

рішеннятридцять дев’ятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 06.06.2018 року №160   "Про внесення змін до Програми розвитку вуличного освітлення 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки";

рішення сорок шостоїї сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 21.12.2018 року №393   "Про затвердження Програми „Реконструкція каналізаційного колектору від 

КНС №1 (вул.Січових Стрільців, 21В) до КНС №2 (вул.Саксаганського, 23) в м.Пирятин Полтавської області на 2019 рік“";

6. Мета бюджетної програми:

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4 860 350,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0217330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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)

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядженням міського  голови  Пирятинської  міської  ради 

від 18.01.2019 року №10

(КТПКВК 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)

Наказ  фінансового  управління  Пирятинської міської  ради від  

18.01.2019 року № 1

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)



9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

446 350,00 446 350,00

2

Обсяг капітальних видатків затверджений на реконструкцію об’єктів

грн.

рішення сорок шостоїї сесії  

Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 21.12.2018 року 

№402   "Про бюджет міської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік";

0,00 4 000 000,00 4 000 000,00

1

обсяг капітальних видатків затверджений на будівництво об’єктів

грн.

рішення сорок шостоїї сесії  

Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 21.12.2018 року 

№402   "Про бюджет міської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік";

0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник
Одиниця 

виміру

3 Забезпечення будівництва об`єктів 0,00 452 350,00 452 350,00 452 350,00

УСЬОГО 0,00 4 860 350,00 4 860 350,00

360 000,00 360 000,00

Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

 Програма розвитку вуличного освітлення Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2019 роки
0,00

4 860 350,00

4 Проектування будівництва об`єктів 0,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00

2 Проектування будівництва об`єктів

3 Проектування реконструкції об`єктів

4

Затрат 0,00

2 Проектування реконструкції об`єктів 0,00 360 000,00

Джерело інформації Загальний фонд

1 2 3 4

Програма „Реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 (вул.Січових 

Стрільців, 21В) до КНС №2 (вул.Саксаганського, 23) в м.Пирятин Полтавської області 

на 2019 рік“

0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Усього 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

1  Забезпечення реконструкції об`єктів 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

1 2 3 4 5 6

1 Забезпечення реконструкції об`єктів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

Забезпечення будівництва об`єктів

№ з/п Завдання

1 2



100,0016

рівень готовності проектної документації реконструкції об`єктів: 

реконструкція. Облаштування системи поверхневого

водовідведення в м.Пирятин Полтавської області

відс. розрахунок 0,00 100,00

100,00

15

рівень готовності проектної документації  будівництво об`єктів: 

будівництво напірного колектора в м. Пирятин

Полтавської області

відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

14
рівень готовності проектної документації  будівництво об`єктів: 

створення вказівників м.Пирятин
відс. розрахунок 0,00 100,00

0,00

13
рівень готовності об`єктів будівництва: будівництво майданчика для 

скейтбордінга по вул.Соборна в м.Пирятин Полтавської області відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

Якості

2 000 000,00

12 середні витрати на  проектування  будівництва одного об`єкта грн. розрахунок  (54000/4) 0,00 13 500,00 13 500,00

11 середні витрати на реконструкцію одного об`єкта грн. розрахунок  (4000000/2) 0,00 2 000 000,00

446 350,00

10 середні витрати на проектування  реконструкції одного об`єкта грн. розрахунок  (360000/3) 0,00 120 000,00 120 000,00

9 середні витрати на будівництво одного об`єкта грн. розрахунок  (446350/1) 0,00 446 350,00

4,00

Ефективності 0,00

8

кількість проектів для будівництва об`єктів

од.

рішення сорок шостоїї сесії  

Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 21.12.2018 року 

№402   "Про бюджет міської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік";

0,00 4,00

3,00

7

кількість об`єктів, які планується реконструювати

од.

рішення сорок шостоїї сесії  

Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 21.12.2018 року 

№402   "Про бюджет міської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік";

0,00 2,00 2,00

6

кількість проектів для реконструкції об`єктів

од.

рішення сорок шостоїї сесії  

Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 21.12.2018 року 

№402   "Про бюджет міської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік";

0,00 3,00

0,00

5

кількість об`єктів, які планується побудувати

од.

рішення сорок шостоїї сесії  

Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 21.12.2018 року 

№402   "Про бюджет міської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік";

0,00 1,00 1,00

Продукту

360 000,00

4

Обсяг капітальних видатків затверджений на проектування 

будівництва об’єктів

грн.

рішення сорок шостоїї сесії  

Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 21.12.2018 року 

№402   "Про бюджет міської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік";

0,00 54 000,00 54 000,00

3

Обсяг капітальних видатків затверджений на проектування 

реконструкції об’єктів

грн.

рішення сорок шостоїї сесії  

Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 21.12.2018 року 

№402   "Про бюджет міської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік";

0,00 360 000,00



100,00

22

рівень готовності проектної документації  будівництво об`єктів:  

будівництво майданчика для скейтбордінга по  вул.Соборна в 

м.Пирятин Полтавської області
відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

20

рівень готовності об`єктів реконструкції:реконструкція 

каналізаційного колектору від КНС №1 (вул. Січових Стрільців, 

21"В") до КНС №2 (вул.Саксаганського,23) в м.Пирятин Полтавської 

області

відс. розрахунок 0,00 100,00

21

рівень готовності проектної документації  будівництво об`єктів: 

проведення конкурсу із розроблення ескізу

пам’ятного знаку земляка, які захищали цілісність та

незалежність України

відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

100,00

19
рівень готовності об`єктів реконструкції: реконструкція вуличного 

освітлення
відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

18

рівень готовності проектної документації реконструкції об`єктів: 

реконструкція гуртожитку під нежитлову будівлю

адміністративного призначення за адресою:

пл.Героїв майдану,2 в м.Пирятин Полтавської

області

відс. розрахунок 0,00 100,00

17

рівень готовності проектної документації реконструкції об`єктів: 

екологічне поліпшення з відновленням водності

ділянки р. Удай в межах м. Пирятин Полтавської

області

відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

С.Ю.Кеда

(підпис) (ініціали і прізвище)

І.С.Шикеринець

(підпис)

Заступник міського  голови
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


