
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Долинського району Івано- Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Про внесення змін 
до паспортів бюджетних 
програм на 2019 рік

Керуючись ст.20 Бюджетного кодексу України, пп. 20 ч.4 ст 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджених наказом Міністерства 
фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.201,4 № 836 (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 29 грудня 2018року № 1209) взявши до уваги рішення Вигодської 
селищної ради від 07.08.2019 року № 225-8/2019 «Про внесення змін до селищного бюджету 
на 2019 рік»

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм та затвердити у новій редакції паспорти 
бюджетних програм виконавчого комітету Вигодської селищної ради на 2019 рік за кодами 
програмної класифікації видатків та кредитування, а саме:
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».
0111010 «Надання дошкільної освіти».
0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами».
0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».
0112151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я».
0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».
0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території».
0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету».

від « ,Ж> » & & _______2019 року

2.Контроль за виконанням даного розпоряджЫ™} покласти на фінансовий відділ селищної

Я.Я. Наум



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 " 20 " серпня 2019 року № 64
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3.
0112010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5991071,00 гривень, у тому числі загального фонду 5911071,00 гривень та спеціального фонду 
80000,00 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 бюджетів". Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров"я", рішення Вигодської селищної ради №225-8/2019 від 
07.08.2019р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік"
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. Напр ями використання бюджетних коштів гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
Разом

1 Видатки на утримання установи 4 979 682 4 979 682

2 Медикаменти та перев"язувальні матеріали 184 500 184 500

3 Продукти харчування 96 000 96 000
4 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 650 889 650 889

5 Придбання комп"ютерної техніки 80 000 80 000 80 000

Усього 5 911 071 80 000 80 000 5 991 071



ч
\

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

Найменування місцевої/ регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний фонд Разом

«г

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
Видатки на надання медичної допомоги та збереження 
здоров"я населення

грн Рішення сесії 5911071 5911071

1 затиат
кількість установ од. Мережа закладів 1 - 1
кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 101 - 101
у т. ч. лікарів од. Штатний розпис 18 - 18
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. Форма 20 50 - 50

2 продукту -
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах од. Форма 20 15 560 - 15 560
кількість пролікованих хворих осіб Форма 20 1 397 - 1 397

3 ефективності -
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах днів ФормаООІ -ЗО 311,2 - 311,2
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого днів Форма 001-30 11,1 - 11,1

4 якості -
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях % Розрахунок 68 - 68
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на 
ранніх стадіях

% Розрахунок
70 - 70

зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком % Розрахунок 1 - 1
зниження показника летальності % Розрахунок 1 - 1
Придбання комн"іо:герної техніки грн Рішення сесії 80 000 80 000

1 затрат ^  с * * ( X
В итр ат иґна пр и дбай 11 я Комп’ютерної техніки грн Кошторис 80 000 80 000

2 продукту /
Кількість придбаної техніки од. / /  Накладна 5 5

3 ефективності 7
Витрату надири дбання 1 техніки . ..  - М " Розрахунок 16 000 16 000
СелищніЦ г о л о в а А / ^ г 7 Я . Я . Н а у м

Ч * *  (щруус) І  (ініціали та прізвище)



ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Наказ М іністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу М іністерства ф інансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Вигодської селищної ради______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

від « 20 » серпня 2019 року № 64

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000_______ ____________________ Вигодська селищна рада_________________________________________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

2. __ 0110000______ ____________________________ Вигодська селищна рада___________________________________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0111020_______ 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
(К°Д) (КФКВК) школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 563622,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального 
фонду 563622,00 гривень,

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України . Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ),Закон 
України «Про середню освіту». «Про освіту». Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства освіти і науки України №298/5 , Наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бю дж етів'їзі змінами), рішення сесії Вигодської селищної ради №225-8/2019 від 07-.08.2019р "Про внесення змін до 
селищного бюджету на 2019 рік"

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

1 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами



7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 ’ Покращення матеріально-технічної бази та придбання основних засобів

2 Капітальний ремонт інших обєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 Покращення матеріально-технічної бази та придбання основних 
засобів

253622 253622

2 Капітальний ремонт інших об»єктів 310000 310000

Усього 0 563622 563622

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

№  з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення надання відповідних послуг 

навчальними закладами
грн 563622,00 563622,00

затрат



Видатки на забезпечення надання відповідних послуг грн. кошторис 563622,00 563622,00
кількість закладів (за ступенями шкіл) од. штатний розпис 9 9

кількість класів (за ступенями шкіл) од. штатний розпис 93 93

продукту
середньорічна кількість учнів з них од. мережа 1418 1418
кількість дітей,що відвідують дошкільне відділення од. мережа 65 65
кількість дітей ,що на 50% звільнені від оплати од. мережа 11 11
ефективності

. середньорічні витрати на одного учня грн.. /  Розрахунок 397 397

ЯКОСТІ 100% 100%

/ г *
Селищний голова

>*Ра5Н?' *

(пі)алЛс)/
Я.Я.Наум

(ініціали та прізвище)



ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Наказ М іністерства ф інансів України 
26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу М іністерства ф інансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Вигодської селищної ради 
(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бю джету) 

від «20»  серпня 2019 року № 64

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Вигодська селищна р а д а __________________________________________________
(найменування головного розпорядника)

__Вигодська селищна р а д а ______________________________________
(найменування відповідального виконавця)

Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 454576,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального 
фонду 454576,00 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-УІ'),Закон України «Про дошкільну освіту», Наказ М іністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження 
Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі «Освіта», Наказ М іністерства 
фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бю дж етів'їзі змінами), рішення Вигодської селищної ради № 225-8/2019 від 07.08.2019р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 
рік"

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

1 Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти
7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти

1. 0100000  ___________  __________

(код)
2 . 0110000 ______ _____

(код)
з 0 1 1 1 0 1 0 _____ 0910

(код) (КФКВК)



8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 Видатки на харчування 204576 204576
2 Капітальний ремонт інших об»єктів 250000 250000

Усього 0 454576 454576

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

№  з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№  з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення створення належних умов для надання на 

належному рівні дош кільної освіти та виховання дітей
затрат
Кількість дошкільних навчальних закладів од 2 2
Кількість груп од 13 13



продукту
кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади осіб. мережа 285 285
кількість дітей 0 до 6 років осіб мережа 1082 1082
ефективності
середньорічні витрати на перебування 1 дитини в 
дошкільному закладі

грн.. розрахунок 718 718

якості
кількість днів відвідування од 250 250
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % 50 50

2 Капітальний ремонт інших об»єктів
затрат
Витрати на капітальний ремонт об»єктів грн кошторис 250000 250000
продукту
Кількість об»єктів, що планується відремонтувати од / кошторис 2 2
ефектніш ості

/  /^Середні" витрати на капітальний ремонт одного об»єкту гі/н II розрахунок 125000 125000

.... / . * !  А 1: ^ ч  % \
. . . .  О Т - 'л ............................................ , /1

\ О і
___^_днии голова
\ -  ^ ”̂ 7 ?

4Г> / '/

Я.Я.Наум
(підпис) (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 " 20" серпня 2019 року № 64
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0S00000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-техоїічне забезпечення діяльності обласної
0110150 0111 ради, районної ради, районної у місті ради (у разі»  створення), міської, селищної, сільської рад

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 9766650,00 гривень, у тому числі загального фонду 8579650,00 гривень та спеціального фонду 
П 87000,00 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-УІ). Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів. Наказ МФУ від 27.09.2012р №1035 "Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Державне управління", рішення Вигодської селищної ради №225-8/2019 від 07.08.2019р "Про 
внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік"
б.Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Здійснення виконавчим комітетом Вигодської селищної ради наданих законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні
2 Придбання комп'ютерної техніки
2 Капітальний ремонт адмінбудинку Вигодської селищної ради

7. Мета бюджетної програми : Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності Вигодської селищної ради
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Здійснення виконавчим комітетом Вигодської селищної ради наданих законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні
2 Придбання комп'ютерної техніки
3 Капітальний ремонт адмінбудинку Вигодської селищної ради

9. Напрями використання бюджетних 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 8 579 650 8 579 650

2 Придбання комп'ютерної техніки 147 000 147 000 147 000
3 Капітальний ремонт адмінбудинку Вигодської селищної ради 1 040 000 1 040 000 1 040 000

Усього 8 579 650 1 187 000 1 187 000 9 766 650



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

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
Здійснення виконавчим комітетом Вигодської 

селищної ради наданих законодавством повноважень 
у місцевому самоврядуванні

8579650 8579650

1 затрат
Кількість штатних одиниць одиниць штатний розпис 60 60

2 продукту
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг одиниць Вхідна документація, 

реєстрація заяв, скарг та 
пропозицій громадян

1 780 1 780

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

Розпорядження селищного 
голови

535 535

3 ефективності

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

одиниць Вхідна документація 
Реєстрація заяв, скарг та 

пропозицій громадян
30 зо

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 
одного працівника

одиниць Рішення сесій селищної ради 
Рішення виконкому 

Розпорядження селищного 
голови

9 9

Витрати на утримання однієї штатної одиниці грн розрахунковий показник 142 994 142 994



Придбання комп'ютерної техніки 147000 147000
1 затрат

Витрати на придбання комп'ютерної техніки грн кошторис 147 000 147 000
2 продукту

Кількість придбаної техніки одиниць накладна 10 10
3 ефективності

Витрати на придбання 1 техніки грн розрахунковий показник 14 700 14 700
Капітальний ремонт адмінбудинку Вигодської 
селищної ради 1 040 000 1 040 000

1 затрат
Обсяг видатків на капітальний ремонт адмінбудинку грн кошторис 1 040 000 1 040 000

2 продукту
Кількість 6б"гкгів капітальної о ремонту одиниць /у  кошторис 1 1

3 ефективності
Сер^д^і в'ит'рати на капі тальний ремонт одного об"єкту

к  е ї  1Ї\1Ш  \ % > !
Ф н // /розрахунковий показник

1 040 000 1 040 000

Селищний голова

V V .— ;<V * 0435Ь«Л
^  * У№*ЗИ <̂

Я.Я.Наум
(П ІД ІІ1С) (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 " 20 " серпня 2019 року № 64
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 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 6395600,00 гривень, у тому числі загального фонду 6345600.00 гривень та спеціального фонду 50000.00 
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 бюджетів", рішення Вигодської селищної ради №225-8/2019 від 07.08.2019р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік"

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

1
Забезпечення благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради.Утримання , медогляд та навчання робітників по благоустрою 
населених пунктів, придбання предметів та матеріалів, запчастин, спецодягу, ММП

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

3 Вивезення ТПВ
4 Вуличне освітлення

5 Збереження та утримання в належному стані пам"яток культурної та історичної спадщини

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

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1
Забезпечення благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради.Утримання , медогляд та навчання робітників по благоустрою 
населених пунктів, придбання предметів та матеріалів, запчастин, спецодягу, ММП

2 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах населених пунктів
3 Вивезення ТПВ
4 Вуличне освітлення

5 Збереження та утримання в належному стані пам"яток культурної та історичної спадщини



9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№  з/п Н апрями використання бю дж етних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1

Забезпечення благоустрою  населених пунктів Вигодської селищ ної ради.У тримання , 
медогляд та навчання робітників по обслуговуванню  благоустрою , придбання 
предметів та матеріалів, запчастин, спецодягу, інвентаря М М П для забезпечення 
благоустрою 3 969 830 3 969 850

2 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах населених пунктів 14 800 14 800

3 Вивезення ТПВ 1 134 000 1 134 000
4 Вуличне освітлення 539 970 539 970

5
Збереження та утримання в належному стані пам"яток культурної та історичної 
спадщ ини 192 000 192 000

6 О рганізація благоустрою  населених пунктів 495 000 495 000
7 П ридбання альтанок для дитячих майданчиків 50 000 50 000 50 000

Усього 6 345 600 50 000 50 000 6 395 600



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

Найменування місцевої / регіональної програми
*

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
населених пунктів Вигодської селищної ради на 2019 рік 5850600 5850600

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 робітників по 
обслуговуванню благоустрою, придбання предметів та матеріалів, 
запчастин, спецодягу, інвентаря ММП для забезпечення благоустрою

грн 3969830 3969830

затрат
обсяг витрат грн кошторис 3 969 830 3 969 830
продукту
кількість закладів комунального господарства од. план 1 1
ефективності
середні витрати грн план 3 969 830 3 969 830

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

грн 14 800 14 800

затрат
площа території, яка підлягає відновленню га план 38 38
продукту
об"єм роботи, яку планується провести (в розрізі видів), од, га од.га план 38 38
ефективності
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га, грн грн розрахунок ■ 390 390

3 Вивезення ТПВ грн 1 134 000 1 134 000
затрат
обсяг видатків грн кошторис 1 134 000 1 134 000
продукту
кількість населених пунктів од план 10 10
ефективності
середньорічні витрати на вивезення ТПВ на 1 населений пункт грн розрахунок 113 400 113 400



О  ■ Ж _

4 Вуличне освітлення грн 539 970 539 970
затрат
забезпечення протягом року безперервного освітлення вулиць грн кошторис 539 970 539 970
продукту
кількість населених пунктів, забезпечених вуличним освітленням од план 9 9
ефективності
середня вартість вуличного освітлення одного населеного пункту грн розрахунок 59 996 59 996
якості
забезпечення протягом року безперервного освітлення вулиць % розрахунок 100 100

5 Збереження та утримання в належному стані пам"яток культурної та 
історичної спадщини

грн 192 000 192 000

затрат
обсяг видатків грн кошторис 192 000 192 000
продукту
кількість об"єктів од план 1 1
ефективності
середньорічні витрати на один об"єкт, грн грн розрахунок 192 000 192 000

6 Організація благоустрою населених пунктів 495 000 495 000
затрат
обсяг видатків на поточний ремонт із влаштуванням пішохідної доріжки 
с.Пациків вул.Шевченка

грн кошторис
180 000 180 000

обсяг видатків на поточний ремонт із влаштуванням пішохідної доріжки 
с.Вишків вул.Центральна та облаштування дитячого майданчика

грн кошторис
180 000 180 000

обсяг видатків на поточний ремонт із влаштуванням зупинки 
громадського транспорту с.Новоселиця

грн кошторис
35 000 35 000

обсяг видатків на поточний ремонт із влаштуванням пішохідної доріжки 
смт.Вигода вул.Гірська

грн кошторис
100 000 100 000

продукту
кількість об"єктів планується відремонтувати од план 4 4
ефективності
середні витрати на ооб"єкт грн розрахунок 123 750 123 750

7 Придбання альтанок для дитячих майданчиків 50 000 50 000
затрат
обсяг видатків на придбання альтанок для дитячих майданчиків грн кошторис 50 000 50 000
продукту
кількість альтанок планується придбати од план 4 4





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

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Вигодської селищної ради
(найменування головного розпорядника кош тів м ісцевого бюджету)

від « 20 » серпня 2019 року № 6 4

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000______ __________________________Вигодська селищна рада_________________ ________________________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000______  ___________________ Вигодська селищна рада___________________________________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117461_______ 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
(к°д) (КФКВК) рахунок кощтів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 775020,00 гривень, у тому числі загального фонду 775020,00 гривень та 
спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, Бюджетний кодекс України 
(Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ), Наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836"Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), рішення Вигодської селищної ради №225- 
8/2019 від 07.08.2019р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік"



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

№ з/п Ціль державної політики
1 Покращення якості надання транспортних послуг,наближення рівня їх надання та розвитку інфраструктури до європейських

стандартів,підвищення рівня безпеки та зменшення негативного впливу на довкілля

7. Мета бю джетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання
1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів 

транспортної інфраструктури
775020 775020

Усього 775020 0 775020

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

№  з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього



11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний 
фонд •

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Обсяг затрат видатків на проведення поточного 

ремонту об’єктів транспортної інфраструктури
гривень кошторис 775020 775020

2 продукту
площа вулично-дорожної мережі,на яких 

планується провести поточний ремонт,.кв.м.
кв.м план 3994 3994

3 ефективності
середня вартість 1 кв.м . поточного ремонту 
вулично-дорожньої мережі,грн.

гривень розрахунок 194 194

4 якості



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 " 20 " серпня 2019 року № 64
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0117370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 846080,00 гривень, у тому числі загального фонду 293180,00 гривень та спеціального фонду 
552900,00 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-УП. 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 №225-8/2019 від 07.08.2019р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік"

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

Поточний ремонт об'єктів Вигодської селищної ради
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальний ремонт об"ектів Вигодської селищної ради

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Поточний ремонт об'єктів Вигодської селищної ради
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3 Капітальний ремонт об"єктів Вигодської селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів___________________________________________________________________________________гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1 Поточний ремонт об'єктів Вигодської селищної ради 293 180 293 180

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 286 500 286 500 286 500
3 Капітальний ремонт об"єктів Вигодської селищної ради 266 400 266 400 266 400

Усього 293 180 552 900 552 900 846 080



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 Поточний ремонт обєктів Вигодської селищної ради грн 293180 293180

затрат
Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів грн кошторис 293180 293180
продукту
Кількість об"єктів планується відремонтувати од. кошторис 2 2
ефективності
Середні витрати на поточний ремонт одного об"єкту грн Розрахунковий 146590 146590

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

грн 286500 286500

затрат
Обсяг видатків необхідних на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

грн кошторис 286500 286500

продукту
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, 
які плануються придбати

од. потреба 4 4

ефективності
Витрати на придбання одного обладнання, предмету 
довгострокового користування

грн
Розрахунковий

показник
71625 71625

3 Капітальний ремонт обєктів Вигодської селищної ради грн 266400 266400
затрат
Обсяг §идатків<На к^пп«^зльний ремонт об"єктів грн кошторис 266400 266400
продукту
Кількіст#рб"єктів планується відремонтувати од кошторис 5 5

і* СҐ / ! і І \ Ф *
ефективності

А 1 і . . І 3 В 1 ; і--: -V |
Середні витрати на капітальний ремонт одного об"єкту

* % \  ' / £  /і
грн

//Розрахунковий 
/  показник

53280 53280

/ а /1 /4
Селищний голова І / ______________ Я.Я.Наум



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 " 20 " серпня 2019 року № 64
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3.
0113242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 362100,00 гривень, у тому числі загального фонду 362100,00 гривень та спеціального фонду 0,00 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс 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 №225-8/2019 від 07.08.2019р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік"

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

Надання матеріальної допомоги населенню у випадку хвороби або тяжкого матеріального становища

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення матеріального становища населення яке проживає на території Вигодської селищної 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 362 100 362 100

Усього 362 100 0 0 362 100



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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

Програма соціального захисту населення Вигодської селищної ради на 
2019-2020 роки 362100 362100

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
Надання матеріальної допомоги жителям громади у випадку

грн Рішення сесії
хвороби або тяжкого матеріального становища

362100 362100

1 затрат
Кількість звернень осіб статистичний звіт 213 213

2 продукту
Кількість наданих допомог осіб статистичний звіт 213 213

3 ефективності

Середня сума матеріальної допомоги грн
Розрахунковий

показник
1700 1700

4 якості

Відсоток позитивних рішень %
Розрахунковий

роказник 100 100

І Ч (  І Ш  і  >Селищний голова

\ \ ,-У1
щ .

Я.Я.Наум
(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 " 20 " серпня 2019 року № 64
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3.
0112151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров"я

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 233366,00 гривень, у тому числі загального фонду 233366,00 гривень та спеціального фонду 0,00 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України (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". Закон України "Основи законодавства У країни про охорону здоров"я". рішення Вигодської селищної ради №225-8/2019 від 
07.08.2019р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік”
б.Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров"я (Централізована біхгалтерія)
6. Мета бюджетної програми : Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи, відображення у документах та 
звітності достовірної та в повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними 
призначеннями та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами, дотримання бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку централізованими 
бухгалтеріями бюджетних установ.
8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров"я згідно із затвердженими 
кошторисами.

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому ч ислі 
бюджет 
розвитку

Разом

1
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров"я 

(Централізована бухгалтерія) 233 366 233 366
Усього 233 366 0 0 233 366



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

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 затрат

кількість установ од. Мережа закладів 1 - 1

кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 3,5 - 3,5
2 продукту -

кількість медичних закладів, які обслуговує централізована 
бухгалтерія

од. 1 - 1

кількість складених звітів працівниками бухгалтерії ОД. 320 320
кількість рахунків од. 13 - 13

3 ефективності -
кідькїСтЬ СЇОтад^них звітів на одного працівника од. 91 - 91
кількір ь р а х у н к ів ^  одного працівника од. X 4 - 4

І ГрНу/
Селищний голова
о / / / ?! , / \ ®с > 1

ь  І
Я.Я.Наум

(ініціали та прізвище)


