
УКРАЇНА
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Калуського району Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.03.2021 №52 смт.Вигода

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.20 
Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 
року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, 
рішень сесії від 24.12.2020 №56-2/2020 «Про селищний бюджет на 2021рік», від 26.02.2021 
№108-4/2021 «Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56- 
2/2020 «Про селищний бюджет на 2021 рік»

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм в розрізі кодів програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів:

КВК 01 Органи місцевого самоврядування

КПКВКМБ 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад;
КПКВКМБ 0113242
КПКВКМБ 0116030
КПКВКМБ 0117622
КПКВКМБ 0112010

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;
Організація благоустрою населених пунктів;
Реалізація програм і заходів галузі туризму та курортів;
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню.

2. Затвердити паспорти бюджетних програм в розрізі кодів програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів:

КПКВКМБ 0112144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет;
КПКВКМБ 0112152 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я;
КПКВКМБ 01 13032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку;
КПКВКМБ 0113050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи;
КПКВКМБ 0113090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни;



КПКВКМБ 0113160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальн, 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 
не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
КПКВКМБ 0113180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг;
КПКВКМБ 0117693 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю;
КПКВКМБ 0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на Відділ фінансів Вигодської 
селищної ради. «їй.

Селищний голова Микола Мацалак



. дата)

(підпис, дата)

Розпорядження підготовлено

ПОГОДЖЕНО:
Секретар ради _

Н.В.Кипаца

С.Й.Жаб’як

О.Л.Черепій
Начальник відділу бухгалтерського 
обліку та звітності - головний бухгалтер

Начальник відділу правової роботи
та кадрового забезпечення О.Й.Кудла

дата)



ЗА ГВІ І’ДЖ!:, IO
і Іаказ Міністерства фінансів України
26 серпня 201 4 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
віл 29 ірудня 2018 року № 1209)

ЗАТВІ І’ДЖКІ ІО
розпорядженням Вигодської се.пиіцної рані
від ”04” березня 202 1 року № 52
(найменування головного розпорядника кош тів державного бюджету).

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

І. І 0100000 І________________________________________ Вигодська селищна рада

(1<11ІКВК МЬ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(КТ1 ІКВК МЬ) (найманування головного розпорядника)
Вигодська селищна рада0110000

(КТІІКВК МЬ) (наймент вання відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
0110150 0111 ради, районної ради, районної у місі ї ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4. Обсяг бюджетних призначень • бюджетних асигнувань 15072008,00 гривень, у тому числі загального фонду і4972008,00 гривень та спеціального фонду 
100000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України [Закон від 2ОФ1996 №25.4/96), Бюджет ний кодекс України [Закон від 08.07.2010 
№2456-VI), Наказ Міністерства фінансів України від 26,08,2(Л4 року № 836 [Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевдіх бюджетів. Наказ МФУ від 27,09.20[2р №1035 ['Про внесення їмін до типового переліку бюджетних програм іа результативідих 
цоказншбв їх іуіісонаїїня /дія місцевих бюджетів в галузі [Держнзне управління", рішення Вигодської селищної ради №56-2/2020 від 24.12.2020р [Про 
сел іщщий бюдуке г на 202J рік", рішення Вигодської селищної ради № і 08-4 202 І від 26.02.202 І р "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 
б-Ці їі державної поліїнкн . на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п І фль державної політики

1 Здійснення виконавчим комітетом Вигодської селищної ради наданих законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні
7. Мета бюджетної програми : Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності Вигодськоїселищної ради
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Здійснення виконавчим комітетом Вигодської селищної ради наданих законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні
9. Напрями використання бюджет них коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1
Здійснення виконавчим комітетом Вигодської селищної ради наданих 
законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні 14 972 008 14 972 008

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 100 000 100 000 100 000
0

Усього 14 972 008 100 000 100 000 15 072 008



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

Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний 
фонд

Спеціальний фонд Разом

11. Результативні показники бюджетної програми (грн)
№ 
з/п

Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7

1
Здійснення виконавчим комітетом Вигодської 
селищної ради наданих законодавством повноважень 
у місцевому самоврядуванні
затрат
Обсяг видатків на здійснення виконавчим комітетом 
Вигодської селищної ради наданих законодавством 
повноважень у місцевому самоврядуванні

грн Кошторис

14972008 1497008

Кількість штатних одиниць одиниць Штатний розпис 83 83
продукту
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг одиниць Вхідна документація, 

реєстрація заяв, скарг та 
пропозицій громадян

1 137 і 137

Кількість прийнятих нормативно-правових актів одиниць Рішення сесій селищної ради 
Рішення виконкому 

Розпорядження селищного 
голови

613 613

ефективності
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 
одного працівника,

одиниць Вхідна документація 
Реєстрація заяв, скарг та 

пропозицій громадян
14 14

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 
одного працівника

одиниць Рішення сесій селищної ради 
Рішення виконкому 

Розпорядження селищного 
голови

7 7

Витрати на утримання однієї штатної одиниці грн Розрахунковий показник 180 385 180 385



2 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування
затрат
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів 
до в гостро ко во го кори сту ван ня

грн Кошторис
100 000 100 000

продукту
Кількість обладнання та предметів планується придбати одиниць Накладна

4 4

ефективності
Середня вартість одного обладн^ва^^цмету грн / £рздахунковий показник 25 000 25 000

Керівник установи головного рОШорядника4їйддаХк[их коштів
-О 2*7 Г * л Х-' ГГ'Т ^'ЩПЕІПИС)

ПОГОДЖЕНО !і£~і ПІН f Л .
Керівник фінансового органу^ \ і| CJJ \ ]

■’Хеч ЧліДірит
*Од 4402і' ..ф/

М.М.Мацалак 
(ініціали та прізвище)

Л.В.Василів 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
І Іаказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції накату Міністерства фінансів України
від 29 грудня 20! 8 року № 1209)

ЗЛТІЗЕРДЖМ ІО
розпорядженням Вигодської селищної ради
вддУРЗ" березня 21 >24 року Де 52

бюджетної п
Паспорт 

и місцевого ї на 2021 рік

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 24843 і 0,00 гривень, у тому числі загальної о фонду і 1663710,00 гривень та спеціального фонду

1. 0100000 Вигодська селищна рада

2.
(КТ11КВК МБ)

ОН 0000
(найменування головного розпорядника)

Вигодська селищна рада
(КТЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.
0112010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
■4.

820600,00 і ривень.
5- Підстави для виконання бюджетної програми: фоне ні іуція України (Заков від 28,06.J_W> №254/96ф Бюджетний кодекс України (Закон від 08Д)7.2 0ф0 
№2456-_Vj 1,Закон У країни "Основи законодавства України про охорону здоров"я", Наказ Міністерства фінансів У країн и від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі 
питання защуодзадження програмно-цільового методу складання та викупання місцевих бюджет і в". Наказ МФУ, МОЗ України від 26.05.20 Юр №283/437 "Про 
затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров"я", рішення 
Вигодської селищної№50-2'2020 від 24.12.2020р "І Іро 1 Ірограму фінансової підтримки комунальної о некомерційного підприємства "Вигодська міська
б.Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

7. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 1 663 710 1 663 710
2 Придбання обладнання для реабілітаційного відділення 820 600 820 600 820 600

Усього 1 663 710 820 600 820 600 2 484310



(гри)
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний 
фонд

Спеціальний фонд Разом

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 
підприємства "Вигодська міська багатопрофільна лікарня" Вигодської 

селищної ради Івано-Франківської області на 2021 рік
1625925 820600 2446525

II. Результативні показники бюджетної програми (грн)
№ 
з/п І Іоказники

Оди н и ця 
виміру

Джерело інформації
Загальний 

фонд
Спеціальний 

фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість установ од. Мережа закладів 1 1
кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 1 10.75 3.0 1 13,75
у г. ч. лікарів од. Штатний розпис 21.8 1 22.8
кількість ліжок у звичайних стаціонарах. од. Форма 20 45 - 45

2 продукту -
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах од. Форма 20 13 007 - 13 007
кількість лікарських відвідувань осіб Форма 20 19 378 - 19 378

* кількість пролікованих хворих у стаціонарах осіб Форма 20 1 510 1 510
3 ефективності -

завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах днів Форма 20 298,7 - 298,7
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого днів Форма 001-3/0 10 - 10

4 якості -
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях % Форма 12 69,5 - 69,5
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на 
ранніх стадіях

% Форма 12
70,5 - 70,5

зниження рівня захворюв^к^цвд^^іяно з попереднім роком % Форма 12 0,5 - 0,5
І ! *4/44 

--------------------------- -------------------------------------------------------
/

м.м.мацалак
Керівник установи голоз^о^афліррвдда^а бюджетних коштів у/'

!!h \Ш\ ' й-! tWho
ПОГОДЖЕНО йї \ Ал! << _
керівник фінансовогоХдодну^-^^Л/ .. _____________

(підпис/

(ініціали та прізвище)

Л.В.Василів

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 ірудня 20)8 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради 
від "04" березня 2021 року № 52
(найменування головного розпорядника кЬш ї ї в державного бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. І 0100000 І______________________________________ Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) 

0110000
(найменування головного розпорядника)

Вигодська селищна рада
(КТНКІЗК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0112144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(К1ПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 340700,00 грн. у тому числі загального фонду 340700,00 гри та спеціального фонду 0,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція У країни (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07,2010 
№2456-У1), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів", рішення Вигодської селищної ради №108-4/202 1 від 26.02.202 1 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради 
від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік"

б.Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Покращення якості життя хворого, запобігання винекненню ускладнень та передчасної смертності

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Завдання бюджетної програми_____________________________________
№ з/п Завдання

1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

і Відшкодування вартості інсуліну 340 700 340 700

Усього 340 700 0 0 340 700



ІО. Перелік місцевих/регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми (гри)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний 
фонд

Спеціальний фонд Разом

Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров"я на 2021 рік 340700 340700

11. Результативні показники бюджетної програми (грн
№ 
з/п

Показники
Одиниця 

виміру
Дж е р е л о і н ф о р м а ц і ї

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
затрат
Обсяг видатків на забезпечення інсуліном хворих на цукровий 
діабет

грн
Кошторис 340700 340700

продукту
Кількість хворих на цукровий діабет та забезпечуються 
n pen ара та ми ін сул і ну

од.
Статистична зві шість 44 44

ефективності

Середньорічні витрати на одноїш/хжорого на цукровий діабет грн
Розрахунковий 

показник
7743 7743

г ■ От
Керівник установи головною 

!т ~ і

__ \ о <?\\

і гі ®€о« і / ж у ігаиРІ / >/

і ----------- -'Дя? Л/7

Ьджетних коштів М.М.Мацалак

ПОГОДЖЕНО \\1
Керівник фінансового оргшй

0

-^О^пис) (ініціали та прізвище) 

Л.В.Василів
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
І Іаказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
під 29 грудня 2018 року № 1209)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради
від "ОД" березня 2021 року № 52
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. 0100000 Вигодська селищна рада

2.
(КТПКВК МБ) 

ОН 0000
(найменування головного розпорядника)

Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0112152 0763 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 200000,00 грн, у тому числі загального фонду 200000,00 грн та спеціального фонду 0,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція У країни (Закон від 2KQ6 J 996 №254/96), Бюджетний кодекс У країни (Закон від 08.07.2010 
№2456-У1), Наказ Міністерства фінансів У країни від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програм но-ціл ьового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів", рішення Вигодської селищної ради №108-4/2021 від 26.02.2021р "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради 
від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік"

6.Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджет ної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Надання пільговим категоріям населення медикаментів по рецептах лікарів

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення пільгових категорій населення медикаментами

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Надання пільговим категоріям населення медикаментів по рецептах лікарів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1
Надання пільговим категоріям населення медикаментів по рецептах 
лікарів 200 000 200 000

Усього 200 000 0 0 200 000



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

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний 

фонд
Спеціальний фонд Разом

Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими 
засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення на 
2021 рік

200000 200000

II. Результативні показники бюджетної програми (ГРН)
№ 
з/п

Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
затрат
Обсяг видатків на забезпечення пільгових категорій населення 
медикаментами

грн
Кошторис 200000 200000

продукту

Кількість осіб, що забезпечуються медикаментами
од.

Статистична звітність 50 50

ефективності
Середньорічні витрати на одного особу, що забезпечується 
медикаменгами

грн
Розрахунковий 

показник
4000 4000

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Керівник установи головного 

......-X*FV hh \ПОГОДЖЕНО hx®( НІЛ І
Керівник фінансового органу^ \ 7

ідакетних коштів /Ж? М.М.Мацалак
:---------------------------у'у (ччідпис) (ініціали та прізвище)

®s? £ /)
Л. В. Василі в

С./' с/ ------------------------------------------
ь7/ (підпис) (ініціали та прізвище)

А//



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖУ ІО
розпорядженням Вигодської селищної ради
від "04" березня 2021 року № 52
(найменування і оловного розпорядника коштів державного бюджету)

і. 0100000 Вигодська селищна рада

2.
(КТПКВК МБ) 

0110000
(найменування головного розпорядника)

Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0 Н 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку
(найменування бюджетної програми)(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 950,00 грн, у тому числі загального фонду 950,00 грн та спеціального фонду 0,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція У країн и (Закон від 28.06.1996 '№254/96), Бюджетний кодекс У країн и (Закон від 08.07.2010 
№2456^/11. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
ви конання місцевих бюджетів", рішення Вигодської селищної ради №108-4/2021 від 26.02.2021 р "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради 
від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік"

б.Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення виконання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми : Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення Вигодської ТГ

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1 Забезпечення надання соціальної допомоги окремим категоріям громадян 950 950

Усього 950 0 0 950



10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми (гри)

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний 

фонд
Спеціальний фонд Разом

Програма соціального захисту та підтримки населення Вигодської 
територіальної громади на 2021-2025 роки 950 950

11. Результативні показники бюджетної програми (грн)
№ 
з/п

Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом

] 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків на надання соціальної допомоги окремим 
категоріям громадян

грн
Кошторис 950 950

продукту
Кількість отримувачів виплат на соціальну допомогу од. Внутрішній облік 10 10
ефективності
Середньорічні виграти на одну особу, якій надається соціальна 
допомога

грн Розрахунковий 
показник

95 95

якості

Керівник установи головноїчурбзгтї

ПОГОДЖЕНО ns'Y

Керівник фінансового оргаіЙ \ 
\\® \ \\b{

сТЬ.ВИ 
ряйнци

’4 440'Ж
>КРА.Ч^

|р|й$джетних коштів 

А

/
/ Ч/* л>//

Vpfrflnwc)

М.М.Мацалак 

(ініціали та прізвище)

Л.В.Василів 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 20) 8 року № 1209)

І.

2.

3.

Паспорт

ЗЛТВ1 І’ДЖі .1 10
розпорядженням Вигодської селищної ради
від "04” березня 2021 року № 52
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету')

0100000
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) 

0110000
(найменування головного розпорядника)

Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0113050 1070
Пільгове медичне овслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 8000,00 грн, у тому числі загального фонду 8000,00 грн та спеціального фонду 0,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція У країн и (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс У країни (Закон від 08.07.2010 
№2456-УР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів", рішення Вигодської селищної ради № і 08-4/2021 від 26.02.2021р "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради 
від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік"

6.Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми_______ _______ ________________________________________
№ з/п Ціль державної політики

1 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждили внаслідок Чорнобильської катастрофи

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

8. Завдання бюджетної програми _________________________________________________________________________________ __
№ з/п Завдання

1 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждили внаслідок Чорнобильської катастрофи

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1

Пільгове медичне обслуговування ociJ5, які постраждили внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 8 000 8 000

Усього 8 000 0 0 8 000



(гри)10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/ регіональної програми
Загальний 

фонд
Спеціальний фонд Разом

11. Результативні показники бюджетної програми (грн)
№ 
з/п

Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків на медичне обслуговування осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

грн
Кошторис 8000 8000

продукту

Кількість одержувачів медичного обслуговування
осіб

внутрішній облік 10 10

ефективності
Середня вартість пільги на медичне обслуговування, осіб які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

грн
Розрахунковий 

показник
800 800

якості

Керівник установи головногд^ет^яд»ш^к|

ПОГОДЖЕНО /нм/ \

Керівник фінансового органу

^оджетних коштів М.М.Мацалак

^ДлїдІМс) (ініціали та прізвище)

-^££1'1' Л.В.Василів

(підпис) (ініціали та прізвище)
77/



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року Ув 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради
від "04" березня 2021 року Ув 52
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. І 0100000 [______________________________________________ Вигодська селищна рада

2.
(КТПКВК МБ) 

ОН 0000
(найменування головного розпорядника)

Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 01 13090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(КТНКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 7000,00 грн, у тому числі загального фонду 7000,00 грн та спеціального фонду 0,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 
№2456-У1), Наказ Міністерства фінансів України від 26,082014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів", рішення Вигодської селищної ради № 108-4/2021 від 26.02.2021 р "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради 
від 24,12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік"

б.Ці.ііі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективності соціальної підтримки населення

7. Мета бюджет мої програми : Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

7 000 7 000
»

Усього 7 000 0 0 7 000



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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний 
фонд

Спеціальний фонд Разом

Програма соціального захисту та підтримки населення Вигодської 
територіальної громади на 2021 -2025 роки 7000 7000

11. Результативні показники бюджетної програми (грн)
№ 
з/п

Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків на поховання учасників бойових дій та інвалідів 
війни

грн
Кошторис 7000 7000

продукту
Кількість учасників бойових дій осіб Внутрішній облік
Кількість інвалідів війни осіб Внутрішній облік
Кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів од. Внутрішній облік 2 2
ефективності
Середні втрати на одну особу, якій надається соціальна 
допомога на поховання

грн Розрахунковий 
показник

3500 3500

якості і
*

... ............ ....... ........................................
''

Керівник установи головного /^гіі^яотика^б^Йкетних коштів М.М.Мацалак

н Ш їПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового Ьргану'\^ у

v г
"2Еп ■ (підпис) (ініціали та прізвище)

Хі

Л.В.Василів
Jzz (підпив) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
1 Іаказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради
від "04" березня 2021 року № 52
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

І.

2.

3.

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 202 І рік

0100000 І__________ Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) 

0110000
(найменування головного розпорядника)

Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0113160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують стороньої допомоги
(КТ1ІКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 228000,00 грн, у тому числі загального фонду 228000,00 грн та спеціального фонду 0,00 грн.

5. Піде і ави для виконання бюджет ної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 
№2456-Vl), І Іаказ Міністерства фінансів У країни від 26.08.2014 року № 836 "Про дея кі питання запровадження програмно-цільового методу складай ня та 
виконанн і місцевих бюджетів", рішення Вигодської селищної ради №108-4/2021 від 26.02.2021р "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради 
під 24J ’ 'її 'о №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 202 І рік"

державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1
Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуга громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують стороньої допомоги
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1

Забезпечення виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної стороньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними 
службами)

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом



1

Забезпечення виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
постійноїстороньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними 
службами) 228 000 228 000

Усього 228 000 0 0 228 000



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

Найменування місцевої/регіональної програми
Загальний 

фонд
Спеціальний фонд Разом

Програма соціального захисту та підтримки населення Вигодської 
територіальної громади на 2021-2025 роки

228000 228000

11. Результативні показники бюджетної програми (грн)
№ 
з/п

Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків на надання соціальних послуг
грн

Кошторис 228000 228000

продукту

Кількість отримувачів послуг
осіб

Звіт 1 14 114

ефективності

Середній розмір витрат на надання соціальних гарантій грн
Розрахунковий 

показник
2000 2000

Якості
f 7

Керівник установи головного раедшж

//оо Є/
ПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового органу We, \ 

'vSc. * 4.

~ • h 
їникаС

’4 4402^

юд-же'гних кошт ів /)'// М.М.Мацапак
\о о\\ ——————________________________

^г^Одапис) (ініціали та прізвище)
) Й р „
/ . £7/ урир Л.В.Василів

/ * Л// г / --------------------------------------------------------рр// (підпие) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради
від "04" березня 2021 року № 52
інайменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

І. 0 і 00000 Вигодська селищна рада
(К ТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.

0113180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ 
та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних 

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань 44700,00 грн, у тому числі загального фонду 44700,00 грн та спеціального фонду 0,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс У країн и (Закон від 08.07.2010 
№2456-УІ), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів", рішення Вигодської селищної ради №108-4/2021 від 26.02.2021 р "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради 
від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік"

6.Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг
8. Завдання бюджетної програми _______________________________________________________________________
№ з/п Завдання

1
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, 
органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

44 700 44 700

Усього 44 700 0 0 44 700



(гри)10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний 
фонд

Спеціальний фонд Разом

Програма соціального захисту та підтримки населення Вигодської 
територіальної громади на 2021-2025 роки 44700 44700

11. Результативні показники бюджетної програми
№ 
з/п

Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
затрат
Обсяг передбачених видатків на надання пільг населенню на 
оплату житлово-комунальних послуг

грн
Кошторис 44700 44700

продукту
Кількість отриманих послуг осіб Звіт 10 10

ефективності
Середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово- 
комунальних послуг на одного пільговика

грн
Розрахунковий 

показник
4470 4470

якості

---------- -------------------- -------------------------------------------------------------------- ^-**7

Керівник установи бюджетних коштів М.М.Мацалак

ПОГОДЖЕНО V
Керівник фінансово

у ] / jri
(ініціали та прізвище)

(під
Л. В. Василів 

(ініціали та прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
1 Іаказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради
від "04" березня 2021_року № 52
(найменування головного розпорядника копт'в державного бюджету)

Паспорт

І.

2.

3.

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
0100000 І________________________ Вигодська селищна рада

(КТПКВК МБ) 
0110000

(найменування головного розпорядника)
Вигодська селищна рада

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0113242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(КТ1ІКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 318000,00 гривень, у тому числі загального фонду 318000,00 гривень та спеціального фонду 0,00
гривень.
5 . Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс У країн и (Закон від, 08._07.2 010 
№2456-VI), 1 іаказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів", рішення Вигодської селищної ради №56-2/2020 від 24.12.2020р "Про селищний бюджет на 2021 рік", рішення Вигодської 
селищної ради №108-4/2021 від, 26.02.2021 р "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 
2021 рік"
б .Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми______________________________________________________
№ з/п Ціль державної політики

1 Надання матеріальної допомоги населенню у випадку хвороби або тяжкого матеріального становища

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення матеріального становища населення яке проживає на території Вигодськоїселищної ради

8. Завдання бюджетної програми _________ ___________________________________________________________
№ з/п Завдання

1 Надання матеріальної допомоги населенню у випадку хвороби або тяжкого матеріального становища

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1
Надання матеріальної допомоги населенню у випадку хвороби або тяжкого 
матеріального становища 318 000 318 000

Усього 318 000 0 0 318 000



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

І Найменування місцевої / регіональної програми Загальний 
фонд

Спеціальний фонд Разом

Програма соціального захисту та підтримки населення Вигодської 
територіальної громади на 2021-2025 роки 318000 318000

її. Результативні показники бюджетної програми (грн)
№ 
з/п

Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7

Надання матеріальної допомоги жителям громади у випадку 
хвороби або тяжкого матеріального становища грн Рішення сесії 318000 318000

І затрат
Кількість звернень осіб звіт 150 150

2 продукту
Кількість наданих допомог осіб звіт 150 150

3

Середня сума матеріальної допомоги грн
Розрахунковий 

показник
2120 2120

4 якості
*

Відсоток позитивних % /
/ Розрахунковий

показник
100 100

Керівник установи розпоря^'
О Ш Y

ПОГОДЖЕНО у ІГОМ 1
Керівник фінансового органу / ■■

шїка бюджетних коштів ___ М.М.Мацалак
^ДПідпис) (ініціали та прізвище)

1// Р
с// __________Л.В.Василів
уГ ^(піДписУ (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради 
від "04" березня 2021 року № 52 .
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада

2.
(КТПКВК МБ)

0110000
(найменування головного розпорядника)

Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.
0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 7420990,00 гривень, у тому числі загального фонду 7336990,00 гривень та спеціального фонду 84000,00
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07,2010 №2456- 
VI), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджеті вирішення Вигодської селищної ради №5 1 -2/2020 від, 24.12,2020р "Про Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
населених пунктів Вигодської селищної ради на 2021-2022 роки", рішення Вигодської селищної ради №56-2/2020 від 24.12.2020р "Про селищний бюджет на 2021 
рік", рішення Вигодської селищної ради № 108-4/2021 від 26.02,2021 р "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про 
селищний бюджет на 2021 рік"

б. Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

Забезпечення благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради (утримання, медогляд та навчання працівників по обслуговуванню благоустрою, 
атестація робочих місць, оплата послуг банку та інтернету, придбання предметів, матеріалів, запчастин, спецодягу, інвентаря та ПММ для забезпечення 
благоустрою, страхування та техогляд автотранспорту), вивезення РПВ та ТПВ, вуличне освітлення, охорона, утримання та відновлення зелених насаджень.

7. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання



I
Забезпечення благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради (утримання, медогляд та навчання працівників по 
обслуговуванню благоустрою, атестація робочих місць, оплата послуг банку та інтернету, придбання предметів, матеріалів, запчастин, 
спецодягу, інвентаря та ПММ для забезпечення благоустрою, страхування та техогляд автотранспорту), вивезення РПВ та ТПВ, вуличне 
освітлення, охорона, утримання та відновлення зелених насаджень.

9. Нап| ями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1

Забезпечення благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради (утримання, 
медогляд та навчання працівників по обслуговуванню благоустрою, атестація робочих 
місць, оплата послуг банку та інтернету, придбання предметів, матеріалів, запчастин, 
спецодягу, інвентаря та ПММ для забезпечення благоустрою, страхування та техогляд 
автотранспорту) 4 575 490 4 575 490

2 Встановлення індивідуального опалення адмінприміщення 90 000 90 000
3 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах населених пунктів 32 000 32 000

4 Вивезення ТПВ 1 500 000 1 500 000
5 Вуличне освітлення в т.ч.провірка та заміна електролічильників 899 500 899 500

6
Промивка каналізаційних мереж, відкачування та транспортування рідких побутових 
відходів 40 000 40 000

7 Зимове утримання, матеріали для утримання комунальних доріг 200 000 200 000

8 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 84 000 84 000 84 000

Усього 7 336 990 84 000 84 000 7 420 990



(W
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний 

фонд
Спеціальний 

фонд
Разом

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
населених пунктів Вигодської селищної ради на 2021-2022 роки

7336990 84000 7420990

11. Результативні показники бюджетної програми (грн)
№ 
з/п

Показники
Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації
Загальний 

фонд
Спеціальни 

й фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 7
1

Забезпечення благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради 
(утримання, медогляд та навчання працівників по обслуговуванню 
благоустрою, атестація робочих місць, оплата послуг банку та інтернету, 
придбання предметів, матеріалів, запчастин, спецодягу, інвентаря та ПММ 
для забезпечення благоустрою, страхування та техогляд автотранспорту)

затпаг
обсяг витрат на утримання закладу комунального господарства грн кошторис 4 665 490 4 665 490
продукту
кількість закладів комунального господарства од. план 1 1
ефективності
середні витрати на утримання 1 закладу комунального господарства грн план 4 665 490 4 665 490

' 2 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах 
населених пунктів

грн 32 000 32 000

затрат
площа території, яка підлягає відновленню га план 38 38

продукту
об"єм роботи, яку планується провести (в розрізі видів) од.га план 38 38
ефективності
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га грн розрахунок 842 842

3 Вивезення ТПВ
затрат
обсяг видатків на вивезення ТПВ грн кошторис 1 500 000 1 500 000
продукту
кількість населених пунктів од план 17 17
ефективності
середні витрати на вивезення ТПВ І населеного пункту грн розрахунок 88 235 88 235



Керівник установи головнйг^І

4 Вуличне освітлення в т.ч.провірка та заміна електролічильників
затрат
забезпечення протягом року безперервного освітлення вулиць грн кошторис 899 500 899 500
продукту
кількість населених пунктів, забезпечених вуличним освітленням од план 16 16
ефективності
середня вартість вуличного освітлення і населеного пункту грн розрахунок 56 219 56 219
якості
забезпечення протягом року безперервного освітлення вулиць % розрахунок 100 100

5 Промивка каналізаційних мереж, відкачування та транспортування 
рідких побутових відходів
затрат
обсяг видатків на вивезення РПВ грн кошторис 40 000 40 000
продукту
кількість населених пунктів од план 10 10
ефективності
середні витрати на вивезення РПВ 1 населеного пункту грн розрахунок 4 000 4 000

6 Зимове утримання, матеріали для утримання комунальних доріг
затрат
обсяг видатків на утримання комунальних доріг грн кошторис 200 000 200 000
продукту
кількість населених пунктів од план 17 17
ефективності
середні витрати на зимове утримання комунальних доріг 1 населеного 
пункту

грн розрахунок
11 765 1 1 765

7 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
затрат
обсяг видатків на придбання обладнання, предметів грн кошторис 84 000 84 000
продукту
кількість обладнання, пред!^;і& плану^гь^^ридбати од план 8 8
ефективності її® /
середні витрати на придб^мГц$/1 ^бл^/Ді'аніХі^і^^дмету грн //^ррзрахунок 10 500 10 500

жетних КОШТІВ

(ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового орган Л.В.Василів 

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради
від "04" березня 2021 року № 52_
(найменування головного розпорядника кош тів державного бюджету)

1.

2.

3.

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Вигодська селищна рада0100000
(КТПКВК МБ) 

0110000
(найменування головного розпорядника)

Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0117622 0470 Реалізація програм і заходів галузі туризму та курортів
(найменування бюджетної програми)(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень І бюджетних асигнувань 966000,00 грн, у тому числі загального фонду 966000,00 грн та спеціального фонду 0,00 грн.

5. Підстави дл я виконання бюджетної програми: Конституція України • (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс У країн и (Закон від 08.07.2010 
№2456-У1). Нака і Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів", рішення Вигодської селищної ради №56-2/2020 від 24.12.2020р "Про селищний бюджет на 2021 рік'Ф рішення Вигодської 
селищної ради №108-4/2021 від 26.02.202 Ір "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від, 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 
’02 І рік"

6.11,і.ііі державної полігики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п __________________________________________________________Ціль державної політики_____________________________

Забезпечення реалізації програм і заходів в галузі туризму і діяльності КП "Центр спадщини Вигодської вузькоколійки"

7. Мета бюджет ної програми : Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в показниках економічного розвитку селища, 
збільшення частки в"їзного туризму, покращення іміджу смт. Вигода на всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення реалізації програм і заходів в галузі туризму і діяльності КП "Центр спадщини Вигодської вузькоколійки"

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1
Реалізація програми і заходів в галузі туризму і діяльності КП "Центр 
спадщини Вигодської вузькоколійки" 260 000 260 000

2

Реалізація проекту "Розвиток магнітної атракції Івано-Франківської області: 
облаштування Лісової школи Центру спадщини Вигодської вузькоколійки 
як іноваційного хабу збереження природної спадщини" 706 000 706 000

Усього 966 000 966 000



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

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний 

фонд
Спеціальний фонд Разом

Програма розвитку туризму Вигодської територіальної громади на 
2021-2025 роки

966000 966000

її. Результативні показники бюджетної програми (ГРН)
№ 
з/п

Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 Реалізація програм і заходів в галузі туризму і діяльності КП 
"Центр спадщини Вигодської вузькоколійки"
затрат
Обсяг видатків на проведення заходів грн Кошторис 260000 260000
продукту'

Кількість заходів щодо розвитку туризму, підвищення туристично' од. Кошторис 16 16

Кількість відвідувачів осіб
Дані КП"Центр 

с п адщи н и В и годс ької 
вузькоколійки"

12000 12000

ефективності

Середні витрати на проведення одного заходу грн
Розрахунковий 

показник
16250 16250

якості
Динаміка виконання заходів розвитку туризму , підвищення 
туристичної привабливості і розвитку туристичної 
інфраструктури селища

%
Розрахунковий 

показник
100 100

Динаміка кількості відвідувачів порівняно з минулим роком %
Розрахунковий 

показник
19 19

2 Реалізація проекту "Розвиток магнітної атракції Івано- 
Франківської області: облаштування Лісової школи Центру 
спадщини Вигодської вузькоколійки як іноваційного хабу 
збереження природної спадщини"
затрат
Обсяг видатків на реалізацію проекту ■ грн Кошторис 706000 706000

продукту



М.М.Мацалак

Кількість проектів

од
Дані КП"Центр 

спадщини Вигодської 
вузькоколійки"

1 1

ефективності

Середні витрати на реалізацію одного проекту грн
Розрахунковий 

/ ^^тїоказник 706000 706000

........ ................................. ' ’
:тних коштів

(ініціали та прізвище)

а.

Керівник установи головного розпо
ЙЧ

ПОГОДЖЕНО (

Керівник фінансового органу'

9 
А

*

£ Л.В.Василів 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Паспорт

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради
від "04" березня 2021 року № 52
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету')

1. 0100000
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Вигодська селищна рада

2.
(КТПКВК МБ)

0110000
(найменування головного розпорядника)

Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117693 0490 Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 254000,00 грн, у тому числі загального фонду 0,00 грн та спеціального фонду 254000,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція У країн и (Закон від 28,06.І996 №254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 
№2456-У1). Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
вико пан ня місцевих бюджетів", рішення Вигодської селищної ради № 108-4/2021 від 26.02.2021 р "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради 
від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік"

6.Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1
[Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів з селищного бюджету, боржниками по яких є 
виконавчий комітет та селищна рада

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів з селищного 
бюджету, боржниками по яких є виконавчий комітет та селищна рада

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1
Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів з селищного бюджету', боржниками по яких є 
виконавчий комітет та селищна рада

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1
Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення 
бюджетних коштів з селищного бюджету 254 000 254 000 254 000

Усього 0 254 000 254 000 254 000



(грн)10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний 
фонд

Спеціальний фонд Разом

Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021 рік 254000 254000

11. Результативні показники бюджетної програми (грн)
№ 
з/п

Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
затрат
Обсяг видатків на погашення заборгованості за судовими 
рішеннями про стягнення коштів з селищного бюджету

грн
Кошторис 254000 254000

продукіу

Кількість судових рішень од. Рішення суду 1 1

ефективності

Середні витрати на виконання одного рішення суду грн Розрахунковий 
показник

254000 254000

виг0л^ч Z..............

М.М.МацалакКерівник установи головного
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового органу^

тних коштів

Л.В.Василів 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради
від "04" березня 2021 року № 52_____________
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. 0100000

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Вигодська селищна рада

2,
(КТПКВК МБ)

0110000
(найменування головного розпорядника)

Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.
0119770 0180

Інші субвенціїз місцевого бюджету

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 413760,00 гривень, у тому числі загального фонду 413760,00 гривень та спеціального фонду 0,00
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс У країни (Закон від 08.07.2010 
№2456-У1), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового. 'мЙоду складання та 
виконання місцевих бюджетів", рішення Вигодської селищної ради №108-4/2021 від 26.02.2021р "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради 
від 24,12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік"
б.Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми_______________________________________________ ________
№ з/п Ціль державної політики

1 Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції

7. Мета бюджетної прогрими : Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про 
надання субвенції
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції
II і 1

9. Напрями використання бюджетних коштів ______________________________________ гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1
Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, 
визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції 413 760 413 760

Усього 413 760 413 760



(гри)
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний 

фонд
Спеціальний фонд Разом

II. Результативні показники бюджетної програми (грн)
№ 
з/п

Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7

Надання іншої субвенції з місцевого бюджету грн кошторис

----- 3=^----------------------

413760 413760

Керівник ущ<і^/рггбйсшнога,^)даійорядника бюджетних коштів ________
І ffi — ( \) >11 ^^-^У^підпис)

П ОІ оджімА /*
Керівник фінам^вогЬ^ргану^^^/ ________

^підг^

М.М.Мацалак 
(ініціали та прізвище)

Л В.Василів 
(ініціали та прізвище)


