
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 

. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
_________________ Рожищенська міська рада_______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Розпорядження_________________________________________

12.02.2021 року№8-рв

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Рожищенська міська рада 04333268
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника кош тів 
м ісцевого бю джету)

Рожищенська міська рада

(код за ЄДРПОУ)

04333268
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
- ________ пунктів____________ 0356500000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 087 688,00 гривень, у тому числі загального фонду -5 087 688,00 гривень та 
спеціального фонду - гривень.



Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 
_ 21.05.1997 року №280/97 ВР зі змінами і доповненнями; Закон Укераїни "Про,.державний бюджет України на 2021 рік"; .Наказ Міністерства

фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 року № 793 зі 
змінами; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" від 26.08.2014 року №836; Закон України "Про соціальний захист населення"; рішення міської ради від 24.12.2020 року №3/17 "Про

бюджет Рожищенської територіальної громади на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних послуг в галузі благоустрою населеного пункту

7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою території міста, створення умов захисту та відновлення довкілля
8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
Забезпечення утримання в належному стані території громади
Забезпечення функціонування вуличного освітлення
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території громади

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

-
Благоустрій громади (прибирання 

~проїзджої-частин№вулиць, тротутуарів, 
площ міста, вивезення та захоронення 

зметів)

• 1 400 000,00" 1 400 000,00



Виготовлення та встановлення 
контейнерів для роздільного збору сміття 20 000,00 20 000,00

Фінансуванн організації громадських 
робіт 298 688,00 298 688,00

придбання піску,солі для посипання 
проїзджої частини вулиць, тротуарів, 

газонів, доріжок громади
114 000,00 114 000,00

Усього 5 087 688,00 5 087 688,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п Найменування місцевої / регіональної 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Благоустрій Рожищенської 
територіальної громади 2021 4 789 000,00 4 789 000,00

2
Програ громадських робіт у 
Рожищенській територіальній громаді на 
2021 рік

298 688,00 298 688,00

3 ! 0,00
4

Усього 5 087 688,00 0 5 087 688,00

11. Результативні показники бюджетної програми:



Технічне обслуговування та утримання в 
належному стані системи вуличного 

освітлення
450 000,00 450 000,00

Утримання міських кладовищ, малих 
архітектурних форм та пам'ятних споруд

280 000,00 280 000,00

Підготовка міста до Новорічних та 
Травневих свят, Дня міста та Дня 

Незалежності
120 000,00 120 000,00

Вивіз сміття зі стихійних сміттєзвалищ 270 000,00 270 000,00

Утримання та обслуговування вуличної 
ливневої мережі, стічних канав, ставків

49 900,00 49 900,00

Утримання дитячих майданчиків, 
міських парків та скверів 190 000,00 190 000,00

Відшкодування,оплата за спожиту 
електроенергію на вуличне освітлення 

міста
978 000,00 978 000,00

Видалення дерев, формування крони 
дерев та обрізування гілок

100 000,00 100 000,00

Грейдерування та утримання доріг 199 500,00 199 500,00
Встановлення дорожніх знаків, 
нанесення дорожньої розмітки

150 000,00 150 000,00

захади боротьби проти американського 
білого метелика

67 000,00 67 000,00

Покраска зупинкових павільйонів, урн 
для сміття, лавок

100 600,00 100 600,00

Зимове утримання, а саме очистка від 
снігу та посипання піщано-солевою 
сумішшю проїзджої частини вулиць, 

тротуарів, газонів, доріжок міста

300 000,00 300 000,00



N з/п Показник Одиниця виміру Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Загальна площа тротуарів, які підлягають 
прибиранню кв.м

Внутрішньо-
управлінський

облік
2 332 848 2 332 848

Загальна площа проїзджої частини 
вулиць, що підлягає прибиранню кв.м

Внутрішньо-
управлінський

облік
1 433 280 1 433 280

Загальна площа парків, скверів та площ 
міста, що підлягає прибиранню кв.м

Внутрішньо-
управлінський

облік
1 313 568 1 313 568

Кількість кладовищ на території міста одиниць
Внутрішньо-

управлінський
облік

3 3

Загальна протяжність вулиць міста, що 
освітлюються км

Внутрішньо-
управлінський

облік
51,5 51,5

Кількість пам'ятників та пам'ятних 
споруд на території міста одиниць

Внутрішньо-
управлінський

облік
7 7

Кількість дитячих майданчиків на 
території міста одиниць

Внутрішньо-
управлінський

облік
7 7

Загальна протяжність дорожнього 
покриття вулиць міста км

Внутрішньо-
управлінський

облік
54,7 54,7

Кількість зупинкових павідьйонів одиниць
Внутрішньо-

управлінський 13 13

Гіс> — Кількість встановлених контейнерів'для 
роздільного збору сміття на території 
міста

одиниць
Внутрішньо-

управлінський
обпік

58,00
■ . • і - - .  - *

58,00

2 продукту



—  '
Кількість одиниць автотранспорту, 
щозалучаються при наданні послуг

. .. О Д И Н И Ц Ь -  -

Статистична 
— ~ звітність 
підприємств ЖКГ

• • ^ 15' - ' - • -Ч~:г 15

Загальна протяжність огорожі міських 
кладовищ км

Внутрішньо-
управлінський

пбттік-
2,4 2,4

Кількість спожитої електроенергії на 
вуличне освітлення міста тис.КВт

Статистична 
звітність 

підприємств ЖКГ
103 103

Кількість світлоточок, які портебують 
заміни одиниць

Внутрішньо-
управлінський

облік
300 300

Кількість вивезень сміття з урн 
автотранспортом одиниць Кошторис 

підприємств ЖКГ 16 006 16 006

Кількість відпрацьованих годин 
автотранспорту при наданні послуг з 
вивезення сміття

год.
Внутрішньо- 

управлінський 
облік підприємств

1500 1500

3 ефективності

Собівартість вивезення 1 тн сміття гривень Калькуляція 
підприємств ЖКГ 440 440

Собівартість грейдерування 1 кв.м 
дорожнього покриття гривень Калькуляція 

підприємств ЖКГ 1,93 1,93

Собівартість утримання 1 світлоточки 
(вуличне освітленняО гривень Калькуляція 

підприємств ЖКГ 459,77 459,77

Споживання електроенергії (вуличне 
освітлення) гривень

Внутрішньо-
управлінський

обпік
350 000 350 000

Собівартість зимового утримання 1 км 
дорожнього покриття гривень Калькуляція 

підприємств ЖКГ 25 25



Кількість встановлених дорожніх знаків одиниць
Внутрішньо-

управлінський
облік підприємств

68 68

Кількість сворених нових робочих місць 
при виконанні громадських робіт з
Сі-----------------

одиниць
Договір 3 

Рожищенським
ТУТ ТО

6,00 6,00

Загальна кількість вивезених твердих 
побутових відходів на полігон с. Брище тонн

Внутрішньо- 
управлінський 

облік підприємств
4 000,00 4 000,00

4 якості

Питома вага заключених договорів з 
домогосподарсвами з надання послуг на 
вивезення ТПВ

Відсоток

Внутрішньо- 
управлінський 

облік підприємств 
ЖКГ

74 74

Питома вага ліквідованих стихійних 
сміттєзвалищ Відсоток

Внутрішньо- 
управлінський 

облік підприємств 
ЖКГ

100 100

Питова вага видалених аварійних дерев 
на міськиїх кладовищах до їх загальної 
потреби

Відсоток

Внутрішньо- 
управлінський 

облік підприємств 
ЖКГ

100 100

Питома вага площі прибраної прїзджої 
частини вулиць міста Відсоток

Внутрішньо- 
управлінський 

облік підприємств 
ЖКГ

100 100

Питома вага площі прибраних парків, 
скверів та площ міста Відсоток

Внутрішньо- 
управлінський 

облік підприємств 
ЖКГ

73 73



Питома вага площі прибраних тротуарів Відсоток

Внутрішньо- 
управлінський 

облік підприємств 
ЖКГ

100 100

Динаміка зростання/спадання витрат на 
електроенергію порівняно зтпопереднім Відсоток

Внутрішньо-
управлінський

• - * — - -
20 20

Керівник установи - головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансового

(п ід п и с )
В.А.Поліщук

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.С.Попова
(ініціали/ініціал, прізвище)


