
УКРАЇНА
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.06.2021 №124 смт. Вигода

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства 
фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», 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, рішення 
Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 
2021 рік", рішення Вигодської селищної ради 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", рішення Вигодської селищної ради від 
15.06.2021 №494-06/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної 
ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодської селищної 
територіальної громади на 2021 рік", керуючись ст.42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», зобов’язую:

1.Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік 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 01 10180 Інша діяльність у сфері державного управління;
КПКВКМБ 01 13242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення;
КПКВКМБ 01 17622 Реалізація програм і заходів галузі туризму та курортів;
КПКВКМБ 01 17693 Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю;
КПКВКМБ 01 18130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони;
КПКВКМБ 01 19770 Інші субвенції з місцевого бюджету.



2
2.Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік в розрізі кодів 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиціййних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів».

розпорядження покласти на Відділ3. Контроль за виконанням даного 
фінансів Вигодської селищної ради.

Микола Мацалак



затверджено
І інки і Міністерства фінансів України 26 серпня 201-4 року№ 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № і 209)

ЗА ТВЕРДЖЕНО
Роз 11оря: і Ж ЄIIІ! Я СЄЛ МІННО 1'0 1 'О. і о в и

Вигадська селищна рада

(найменування оловіюго розпорядника коштів місцевого бюджету) 

червня 2021р№ 124 і

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 202 І рік

I.____________ (НОО(ЮІ) _________
(код Програмної класифікації видатків і а 

кредитування місцево: о бюлже : v)

Вііі о.кька селищна рада_________
( найменування : ояовної О розпорядника коштів місцевої о бюджету)

2.ОНШЮ
(код Програмної к;іасифіка:Ж видатків та 

кредитування місцево;о бюджету)

Вигодська селищна рада
( найменування відповідальної <> вик. >навця)

04355875
(ход я < ДІТ1ОУІ

1)4355875
і ДИІТЛ і

3. 0110150 0150 0111

Організаційне, інформяційно-аналі і ичне >а ма ісріально- 
гехнічне забезпечення діяльності обчасиої ради, районної 
ради, районної) місті ради (у разі її с і внрспші), міської, 
селищної, сільської рад_________________________________

(найменування оюлжеі мої програми зі -дно з 1 нловою про: рамною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0052700000

4 Обсяі бюджетних при тпачепі./бюджепінт асиі нувань 15 21Н 008,00 Гривен!., X I0MV ЧИСЛІ Загальної О фоНДХ 15 001 008,00 і ринень і а

сіїсніа.іьііоі о фонду- 200 000,00 гривень.

5. 1 Іідстави для виконання бюджегної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради від 
26.02.2021 №108-4/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодськоїселищної ради від 24.12.2020 .№56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради від 
15.06.2021 №494-06/202 ! "Про внесення змін до рішення Вигодськоїселищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2021 рік"

(■>. і 1.іді державної по. і і і пки. на досяі нення яких спрямована реалізація бюджетної про; рами

№ з/п 1 Ь.іі> . іержавної полі тики

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

7. Мета бюджетної про, рами
Ou! анізаційне, інформаційно-аналітичне та ма серіал ьно-технічне забезпечення діяльноез і Ви і одської селищної ради

8. Завдання бюджетної про, рами



№ з/п Завдання

![Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
іривснь

№ з/п і кіпрямн використання бюджетних коїнііц Загальний фонд
-

Спеціальний фонд Усього

1 2 д 4 5
1 Здійснення вико навчи.VI комітетом вигодської селищної ради наданих законодавством 

повноважень у місцевому самоврядуванні
15 001 008.00 0.00 15 001 008.00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0.00 100 000.00 100 000.00
л Каш гал ь н и й рем о нт ад м і і і і і ри мі ще н ня 0.00 100 000.00 100 000.00

УСЬОГО 15 001 008,00 200 000.00 15 201 008,00

10. І Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
іривснь

№ з/п I kill мені ванни місцевої ' реї іонадвної up.-, о нами ;.ji жіьний фонд ( пиціадьний фон. і Усної о

] 2 3 4 5
УСЬОГО 0,00

1 1. Резулгіагивні показники бюджетної програми

№ з/и і іоказники Одиниця 
виміру

Джерелі інформації Загальний фонд Снеціал.иий фонд Усьої о

1 2 .•> 4 5 6 7
затрат

обсяг видатків на капітальний ремен і адміннриміщення і Кошторис 100 000.110 100 ООО.Д U1
] Кі ІЬКіСГЬ штатних одиниць О штатний розпис 83,00 0.00 8 , ()()

7 обсяг видатків на придбання обладнання • предметів 
довіостроковоі о користування

гри. Кошторис I/O; 100 000.00 100 000.00

п роду кту
кількість об'єктів планується відремонтувати од. 1 Ілан 0,00 1.00 1.00

*> кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. в х і д н а до ку м е п та 11 і я 1 і 17.66 0.00 1 137.00

.5

кількість прийнятих нормативно-правових актів

о: і

рішення сесії, рішення виконавчого 
ко м ітету .розпоря дже пня се: і піц но то 

голови
61 3.00 0.00 613,00

8 кількість обладнання та предметів планується придбати от 1 Ілан и,00 4,00 4.00
ефективності

середні виграти на капітальний ремонт ірн Розрахуйко ви й показ 11 и к 4'1 00 100 000.00 100 000.00

4 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

од. вихідна доку м е і ггаці я 14.00 0.00 14.00

5
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 

працівника од.

рішення сесії, рішення виконавчого 
ко м і тегу, роз п оря дж е 11 н я се:і игщі о го 

голови
7,00 0.00 7.00

б витрати на утримання однієї штатної одиниці грн розрахуйкови й показ н и к 180 735.00 0,00 180 735.00
9 середня вартіс ть одного обладнання, предмету ірн. Роз раху н ко в и й і ю к аз і1 и к 0.00 25 000.00 25 000.00





М.М Мацалак

1 В Василів

(ініцкі.'іи/ініціал. tip! jBitme)

(I HlIUX'111. ініціал, прі 1НІІІЦЄ І



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів Україні! 26 серпня 20 і -4 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 г.". цня 2018 року № і 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Роз п оря дже IIН Я се.1И і 1і І і ОГО ї'О. ІО в и

Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

’'29" червня 202 Ір  № 124__________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної прої |>ЯМИ місцевого бюджету на 2021 рік

В її і одс ька сели пін арра.іа
< найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Вигодська селищна рада
(найменування від нові дульного виконавця)

04355875
(код за ЄДРПОУ і

04355875
(код за СДРГЮУ)

і._____________ 0100000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування Місцевого бюджету)

2._____________ 0110000___________
і код І Ірої рамної класифікації видатків та 

к і >е :і іtry ви н' ■ я м і с це во то бюджету)

0180 їїпнЩ_дВільність у сфері держявного управління
■ (іменування бюджетної програми згідно і іи повою програмною класифікацією 

видатків та креди: \ нання місцевого бюджету)

0952700000

4. < )<>сяі бю. гас і них при значені,, би >. і а.: : них аси і не ваш. 408 320,00 і рішень, у гому числі ;.п алі.цої о фонду 408 320,00 і рішень і а

спеціа.її,ного фонду- I рішень.

5. І і і. іе і ави для виконання бюджетної прги рами
Конституція б країни. Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів б країни від 26.08.2014 .66836 ’’Про деякі питання заіірвадження програмна цільового методу складання 
і а ви конання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Ви і одської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік”, рішення Вигодської селищної ради від 
22.04.2021 №277-5/2021 "Про внесення змін до рішення Він одської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради від 
15.06.2021 №494-064/202 і "Про внесення змін до рішення Вигодськоїселищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодськоїселищної територіальної громади на 2021 рік”

6. 1 іші державної політики, на досяі нення яких спрямована реалі занія бюджетної про) рами

№ з/п Ціль державної полі гики

) Забезпечення діяльноез і органів місцевого самоврядування

7. Меіа бюджетиої програми
Створення над ежних умов для забезі ієн синя діяльності орга нів місце в о г о с а м о в р яду в а н н я

8. Завдання біо.іже ; ної програми

№ з/п Завдання

і Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



1 0 3 4 5
і 1 Іридбання медіа продукції. предметів, матеріалів. обладнання та інвентарю 50 000.00 0.00 50 000.00
т Виготовлення технічних паспортів наоб"єктн нерухомості 56 000,00 0.00 56 000,00

3
Розроблення місіобудівної документації. докумен іації із землеустрою, нормативно- 
ірошових оцінок, внесення відомостей в ДЗК. експертних оцінок, організація земельних 
аукціонів, інше

302 320,00 0,00 302 320.00

усього 408 320.00 0,00 408 320,00

10. 1 іерелік місцевих реї іональних програм, що виконуються у складі бюлжсіної програми
іривень

№з/п 1 Іайменування місцевої регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усьої о

1 О 3 4

] Програма розвитку місцевою самоврядування Він одської територіальної і ромадн на 
2021-2025 роки

408 320.00 0.0(1 408 320.00

Усього 408 320,00 0,00 408 320,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ 3/11 1 Іоказники Одиниця 
виміру

Джерело і і іфор маї і її Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 ? 3 4 5 6 7
штрат

1 Обсяі видатків на придбання медіа продукції, предметів матеріалів, 
обладнання і а інвентарю

ірн. Кошзорпс 50 000.00 0,00 50 000 Д)

4 обсяі видатків на виготовлення технічних паспортів ірн. Кош'іорис 56 000,00 0.00 56 000,00

7

Обсяі видатків на розроблення містобудівної документації. 
докумєніації із землеусірою, нормативно грошових оцінок, внесення 

відомостей в ДЗК. експертних оцінок, організація земельних 
аукціонів, шше

ірн. Кошіорпс 302 320.00 0.00 302 ЗЗО.оО

II роду KTV .. ............................ ;
■> Кількість предметів планується придбати од. 11о треба 100.00 0,00 100,00

Кхі.іькість іехнічни.х пасіюрнв планується виготовити од. 1 Іоіреба 11.00 0.00 11.00
8- Кількісіь документацііі планується розробити од. 1 Іоіреба 7.00 0,00 7.00

ефективності
3 Середня вартість на придбання медіапродукції, предметів матеріалів, 

обладнання та інвентарю
гри. Розрахунковий показник 500.00 0,00 500.00

6 Сере.не виграти на виготовлення одного технічного паспорта ірн. Розрд X у 11 ко вий і іо каз і і и к 5 090.00 0.00 5 090.00
9 Середні витрати на,він оновлення однієї документації ірн. Рі^р аху н ковий показник 43 188.00 0.00 43 188.00



затверджено
Наказ Міяїсіеретна фінансів України 26 серпня 20’4 року № 836
(у редакції наказу Мчссіерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № !209)

ЗА ТВЕРДЖЕНО
Роз гюря дже н н я се. Н І ІН Н О ГО roj 10 В1!

Вигодська селищна рала

‘ найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджсіу)

"29й червня 2021 р № 124__________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.0100000__________
(код і Ірої рамної класифікації вилазки? га 

к ги: д иту на н ня міс не но го бюджет у)

Вигодська селищна рада________________
(найменування голонікно розпорядника коштів місцевого бюджету)

04355875

2.___ _ 0 Н 0000__________
Програмної класифікації видніюв : .< 

мч-'іитування місцевого бюдже'і v.)

Ви і чудська селищна рада 04355875
(код за СДР1ІОУ •

0113242

(найменування ні.ліовідального виконавця)

інші заходи у сфері соціальної о захисту і соціальною 
забезпечення

і найменування бюджеі ноі про: рами ;; ідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків іа кредитування місцевого бюджету)

0952700000

4. Обсяг бюджетних гіризначснь/бюджстних асигнувань 354 000,00 гривень. у тому числі загального фонду 354 000,00 гривень та

спеціальної о фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави тля виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний б юджет на 202 1 рік, рішення Вигодської 
селищної ради 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", рішення Вигодської 
селищної ради від 15.06.2021 №494-06/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної 
громади на 2021 рік”

6. І (і.ті державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/н Ціль державної полі тики

J І ГІтущння матеріальної доіюмогіі населенню у випадку хвороби або тяжкого матеріального с тановища

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення матеріального становища населення яке проживає на території Вигодської селищної ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/і і 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 Заі адьииіі фонд Сііеціадьііиіі фонд Усього

1 -) .5 4 5
1 Надання матеріальної дономої и населенню у випадку хвороби або тяжкою матеріального 

сі а нові‘і на__________________________________________________________________________________
УСЬОЇ О

354 000.00

354 1)1)11,1111 (ЦЮ

354 000.00

354 ШЮ,(Ю

10. Перелік місцевих / реї іональних програм. що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/і 1 1 і ай \ienj ванн я місцевої реї іона.іьної прої рами Заі адиний фон. і Спеціадьниіі фонд Усьої о

1 7 3 4 5
1 1 Ірограма сошаїьпоіо захисту та підтримки населення Вигодської терн іеїтальїюї 

громади на 202 1-2025 роки
354 000.00 о о! 1 354 000.00

Усього_______________________________________________________________________ 354 Т.ИІ.ІІІІ (ЦЮ 354 000,00

і 1. Рсзх.іьі аги виі іюка яіики бюдже і пої її рої рами

№ з/ї і 1 Іоказники Одиниця 
ви м і ру

Джерс.ю інформації Заі аді-.ііиіі фонд Сііеціадьний фонд Усьої о

1 7 3 4 5 6 7
.. _____ ____ РШУ

1 Кількість звернень осіб Звп 150,00 0,00 ! 50.00
продукту .................

Кількість наданих догюмої ос іб ївм 150,00 0,00 1 50.00
ефекти ви ост і

5 Середня сума матеріальної дономої н ірн. 15О фаху 11 КО В И Й 1 ІО каз 1! к к 2 360,00 0.00 2 360.00
я кості

Відсоток позитивних рішень в і де. 15о з рах \/а ко в и й і і о каз г і и к і 00,00 0.00 100.00

ДМ-У Ухта-і,
М М Маналак

(11 аз в;

Селищний голова

л В, Василів

(ініціали

.V *од У ДД-

ногод^Я^5д-§>х
Нілді.і фффіїдУ. І Н А Т’-'Г'Т 

баб орідііГ;

! lafen#j

\1.II.WA



ЗАТВЕРДЖЕНО
1 іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України віл 29 грудня 2018 року № І 209)

ЗАТВЕРДЖУ 1()
Розпорядження селищного голови

Виголська селищна рада

(найменування головного розпорядника конпів місцевого бюджету)

"29" червня 2021 р№ 124__________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 202 1 рік

1.______________0НЮ000___________
(код Програмної класифікації видатків іа 

кредитування місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада 04355875
і найменування головного розпорядника коштів місцево: о бюджету) І код и СДІТЮУ)

2. 0110000 Виї одська селищна рада 04355875
(найменування від нові далі.нги о виконавця) (код за ('ДРІ ЮУі(код І Ірограмію: класифікації видатків та 

кредиту на ння міс це його бюджету)

0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
іеризорій ____________________

(на-ймсю знмня бюджетної програми зпдно " 1 иіювою програмною класифікації д 
виліпків та кредитування місцевого бюджету)

0952700000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетпих асигнувань 2 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 2 500 000,00 гривень

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запрвадження програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів” si імінами, рішення Вигодської селищної ради від 15.06.2021 №494-064/202! "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 
№56-2/2020 "Про бюджет Вигодськоїселищної територіальної громади на 2021 рік ’'

6. 1 (і.ті державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної полі з ики

і Здійснення виконання інвестиційних проектів в рамках з.тйснсння заходів щодо соціа.)ьно-економічного розвитку окремих територій

7. Мета бюджет ііої програми
Забезпечення виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми________________

№ з/п Завдання

1 Забезпечення капітального ремонту та заміни радіаторів опалення в Кропивницькій гімназії Вигодської селищної ради
2 Забезпечення капітального ремонту будівлі Старомізунського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Журавлик" Вигодської селищної ради
3 Придбання обладнання харчоблоку для шкільної їдальні С і аромізунського ліцею Вигодської селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



N? з/п 1 іапрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 0 .1 4 5
5 Забезпечення капітального ремонту та заміни радіаторів опалення в Кронивницькій 

гімназії Вигодської селищної ради
0 00 1 406 000.00 і 406 000.00

2 Забезпечення капі іальноіо ремонту будівлі ('гаром; тунського закладу дошкільної освіт и 
(ясла-садок) ’’Журавлик1' Вигодської селищної раді;

0.00 790 000.0!! 790 000,00

„■> 1 Іридбання обладнання харчоблоку для шкільної їдальні Сі аромізунського ліцею 
Вигодської селищної ралі;

0.00 304 000.00 304 000.00

УСЬОГО 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00

і 0. 1 іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

У« 3/11 Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
і Ілан соціально-економічного розвитку Вигодської територіальної громади на 2021 рік

0.00 2 500 000.00 2 500 000.00

Усього____________________________________________________________________ 0.00 2 500 000.00 2 500 000.00

1 1. Резх.імагивні показники бюджетної програми

№ з/і і

1

1 Іоказники

2

(Хіиниця 
виміру 

3

Джерело інформації

4

Загальний фонд

5

Спеціальний фонд

6

Усього

7
затрат

Обсяі видатків на проведення кашзального ремонту системи 
опалення Кроїшвішцької гімназії Вигодської селищної ради

Ірн Кош т орне 0.00 . і 406 000.00 і 406 000,00

Обсяі видачк;в на проведення капітального ремонту будівлі 
Старомізунськоіо дитячого садка "Журавлик" Вигодської селищної

____ _______ _____________ ради

три. Кошторис 0 : і!) 790 000,00 790 000,00

Обсяі видач к:в на придбання обладнання :ля харчоблоку шкільної 
їдальні Сі аром ізунського ліцею Виюлської селищної ради ірн Кошторис 0.00 304 000.00 304 000,00

Н роду К'1 V
Кількість систем опалення планується відремонтувати од. І Ілан 0.00 1.00 1.00

Кількість об’єктів планується відремонтувати од. План 0.00 1.00 1,00
Кількість обладнання нлануєіься придбати 

ефекти В НОСІ і
од. План________ ______________________ 0.00 1,00 1,00

Середні виграти на капітальний ремоні 1 системи опалення ірн. Розра.хм і і к<>вий показии к 0.00 1 406 000.00 1 406 000.00
Середні Bi>kj5?rnr^ ремонт 1 об’єкту гри Роз ра.х у н ко в и й 11 о каз н и к 0.00 790 000.00 790 000,00

’ обладнання гри. Розрахх в ковий іюказник 0.00 304 000.00 304 000,00

М М Маца гак

(ініціали/ініц:а.п. іірі <ви:це)

Л.В.Васи.іів

(і ні ціajuv і ні ці ал. іірі зви ще)



ЗА І ВІ.ІРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 2<» серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України, від 29 грудня 2018 року X» 209)

ЗЛ'І'ВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голо ви

Втодська селищна рала

(найменування :о.ні'вне;о розпорядника кошті» місцевого бюджету)

"29" червня 2021 р№ 124__________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної нрої рами місцевого бюджету на 2021 рік

Виголська се. їй піна рада1. 0100000

2.______________0110000___________
(код Програмної класифікації видатків і а 

кредитування місцево: о бюджету)

04355875
(код іа('ДРПОУ)

3. 01 17622

Вигодська селищна рада
(найменування відповідального виконавця)

04355875
<>;: мТДІТЮУ)

0470

(код Функ цю пальної класифік а:;і: 
видатків та кредитування бюджету

Реалізація прої рам і заходів в галузі п ризму із курортів

(найменування ою.тжет ноі програми згідно з Типовою прої рамною класифікацією 
вида: ків га кредитування місцевого бюджету)

0952700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 971 000,00 гривень, у юму числі загального фонду 618 000,00 гривень та

спеціального фонду - 353 000,00 гривень.

5. 1 Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Вигодськоїселищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік", рішення Вигодської 
селищної ради 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”рішення Вигодської 
селищної ради від 22.04.2021 №277-5/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 202 1 рік", рішення Вигодської 
селищної ради від 15.06.2021 №494-06/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної 
громади на 2021 рік”

7. Ме та бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в показниках економічного розвитку селищна, збільшення частки в’Тзного туризму, покращення іміджу 
смт.Виі ода на всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг

8. Завдання бюджетної програми



Завдання

ІЗабечіїечення реісіічації програм і заходів в іа.іуіі гхричму і діяльності К1І "1 tci! гр спадщини Вигодської вузькоколійки1'

9. 1 Іапрями використання бюджетних коштів
гривень

№ і/и Напрями використання бюджетних копі ї ів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Реалізація нроірами і заходів в галузі туризму і діяльносн КГ1 "Центр спадщини 
Він о; і с ько ї вузь ко ко л і й к 1і"

260 000.00 0.00 260 000,00

■' Реалізація проекту "Інсі итуційна підтримка Український культурний фонд” 353 000.00 353 000,00 706 000.00

3
Співфінансування проскіх "(.’творення культурно-турне і ичного маршруту "Дикий шлях”

5 000,00 0,00 5 000.00

УСЬОГО 618 1)00,00 353 000,01) 971 000,00

10. І Іере.іік місцевих / регіональних програм, то виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/н 1 Іаймснування місцевої / реї зональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усьої о

1 2 д 4 5
1 1 Ірограма розвитку туризмч Вигодської іериторіальної і ромади на 2021-2025 роки 618 000.00 353 000.00 971 000.00

Усього 618 000,00 353 000,00 971 000.00

і 1. Результативні показники бюдже тної програми

№ з/п 1 Іоказники Одиниця 
виміру

Джере. і о і н фор м ації Заі альний фонд Спеціальний фонд Усьої о

1 2 д 4 5 6 7

затрат
1 Обсяі видатків на проведення заходів в галузі туризму гри. Кошторис 260 000.00 0.00 260 000.00

2

Обсяг видатків на реалізацію проекту "Розвиток магнітної атракції 
Івано-Франківської області: облаштування Лісової школи Центру 

спадщини Вигодської вузькоколійки як нюваційного хабу 
збереження природньої спадщини"

ірн. Кошторис 353 000,00 353 000.00 706 000.00

10
обсяг видатків на реалізацію проекту "Створення культурно- 

гурнстичного маршруту "Дикий шлях"
гри. Кошторис 5 000.00 0.00 5 000..00

продукту

3 Кількість заходів щодо розвитку туризму, підвищення туристичної 
галузі

од Звіт 16.00 0.00 16.00

4 К і л ь к і сть в і д в і ду вам і в ОС і б Зви 12 000,00 0.00 із ооо.оо
5 Кількість проектів од. 1 Ілан 2.00 1,00 ■ 1)0

ефективності
6 Середні ви грати на проведення одного заходу грн. Роз рах у 11 ко в и й і ю каз ник 16 250.00 0.00 16 250.00
7 Середні виграти на реалізацію одного проекту Гри. Роз раху н ко в 11 й і ю каз ник 179 000.00 353 000.00 s с ООО.ОО

я кості

8
Динаміка виконання заходів розвитку туризму, підвищення 

туристичної привабливості і розвитку туристичної інфраструктури 
селища

ВІ де.
Звіт

100.00 0.00 1(К) 00

9 Динаміка кількості відвідувачів порівняно і минулим роком ________В іде.________ Звіт 19.00 0.00 1900





М.М М;ща.;ак

(інішали/інішал. припише і

Л.В Васи.іів

(і ні шал и/і ні шал. нрі зкі іще >



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 20 і З року № і 209)

ЗА'ГВЕРДЖі:Н()
Розпорядження селищного голови

Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника коші їв місцевого бюджету)

”29" червня 2021 р№ 124_____________________________ ____

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

2. 0110000

1. ______________0100000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада_________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виї одеька селищна рада
<найменування віднозіцаль-юіо виконавця)

04355875
І код за СДР11ОУ )

04355875
<код <а С ДРІЮУ)

(КОД ФуіІК!

0490 0952700000
(код бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною.ііяльнісію
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною кяаснфі кашею 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асиі нувань 499 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 499 000,00 гривень.

5. і Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс У країни, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Вигодської селищної ради від 26.02.202 і № і 08-4/202 і "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 
24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради від 15.06.202i №494-06/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради 
від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2021 рік"

6. І І.І.1І державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної полі тики

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

7. Мста бюджетної програми
Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів з селищного бюджету, боржниками по яких с 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 Усього

1 2 3 4 5

] Погашення заборгованості і за судовими рішеннями про стягнення бюджетних коштів з 
селищного бюджету

одо 499 000,00 499 000.00

УСЬОГО 0,00 499 000,00 499 000,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Заі альний фонд Спеціальний фонд Усього

1 7 3 4 5

1 Програма для забезпечення виконання рішень смду на 2021 рік 0.00 499 000.00 499 000,00
Усього 0,00 499 000,00 499 000,00

11. Результативні показники бюджетної

№ з/і і 1 Іоказники Одиниця 
вимірх

Джерел о і нфор манії Загальний фонд Спеціальний фонд Усьої о

і т о 4 5 6 7

гагра г

] обсяі видатків на погашення наборіованосі і іа судовими рішеннями 
про сіягпення кеш нв з селищного бюджету

ірн Кошторис 0.00 499 000.00 499 000.00

продукту
кільки 1 Ь СУДОВИХ рішень од. Рішення суду 0.00 1.00 1,00

ефекти в в ості
3 середні виграні суду фН. Розрахунковий показник 0.00 499 000,00 499 000.00

Селищний голова М М Мацалак

Я. В. Василі в

*Од

(пишали/інішал. прізвище)

ПОГОДЖЕНІЇ;...._
Відділ фізд^г^'. 8ИГо}^'>. 
(Назва Д^Йої

1 Іа^тьйСк'ІЗідлгіуФйХіУ

(і ні шал и/і ніш ал. лрі зви ще)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року№.836
(v редакції наказу Міністерства фінансів Україні! від 29 грудня 2018 року № 1 209?

ЗА І ВГ.РДЖІІНО
Ро ш «рядженим селищного голови

Вигодська селищна рала

(найменування головного розпорядника коштів місцевої о бюджету-

”29" червня 202 ір№ )24__________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

L 0100000 Виїодсі.кя селищна рада 1)4355875
...... . .... ( ДРІ ІОУ і(код Програмної класифікації видатків та 

кред і:; ува н ня міс і іе во > о бюджету)

Він одеька селищна рада 04355875
< ДРІІоУі

8130 Забезіїечсн і! я !: м - я.пост і місцевої нож салі1 > А >уіу) о1Ш
(найменування 5к.джетної програми «гідно з Типовою -про; рамною класифікацією

І)9527(М)000

4. < Ібсяі бюджетних при щачень/Оюлжегпих аси: іе.в;шь 877 684,00 і ринеш.. \ і ому числі загальної о фонду 877 684,00 гривень іа

спеціальної о фонду- 0,00 і рішень.

5. і Іідсіави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Вт одськоїселищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік"рішення Вигодськоїселищної 
ради від 22.04.202 і №277-5/202 і "Про внесення змін до рішення Виї одськоїселищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік", рішення Вигодської селищної 
ряди від 15.06.2021 №494-06/202 і "Про внесення змін до рішення Виї одської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 
2021 рік"

6. і І.ІЛІ державшії політ икіі. на досягнення яких спрямована реалізація ою.гжеі пої програми________________________

№ чш і її.в.. іержаяіюї політики

1 Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам ■■ нещасним випадкам, гасіння пожеж

7. Мета бюджетної програми
Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

9. Напрями використання бюджетних коштів



іривснь

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимої. запобігання 

пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж
877 684.00 0.00 877 684,00

УСЬОГО 877 684,00 0,00 877 684,00

10. і Ісрслік місцевих / регіональних програм, що викопуються у складі бюджетної програми
гривень

№ ч-і і 1 Іаймеїовання місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Комплексна н рої рама забезпечення пожежної та техногенної безпеки Вигодської 

селищної ради на період 2019-2,023 роки
877 684.00 0,00 877 684.00

УСЬОЇ 0 877 684,00 0,00 877 684,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/ц І Іоказники ()дипиця 
ВИ М І р\

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усьої о

1 2 л 4 5 6 7

затрат
кількість працівників особового СК..Л.IV од ні і а гний розпис 5.00 о.оо

Т Обсяг видач ків для здійснення контролю за дотриманням 
протипожежних вимог та нещасних випадків

гри Кошторис 877 084.00 0,00 877 584.00

п роду кту
8 кількдчь виїздів на об'єкти пожежного паї ляду од. журнал pete траті 20.00 0.00 2; ».оо

ефективності
4 середні видатки на ліквідацію однієї пожежі гри розрахунковий показник 43 884.00 0.00 43 884.00

я кос ті

5 динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними 
ситуаціями, порівняно з попереднім роком

в і де. уРозрахунковий показник 0.00 0.00 0.00

М.М Маналак

(ішиіали/ініціал. прізвище)

Л.В.Василів

(і ні ціали/іні ціал. прі звмще )



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року№ 83с>
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 20 і 8 року № І 209)

ЗА ТВЕРДЖЕНО
Розпоря лження се. 1И!J> ІЮІ о го:юви

Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника кол: :;в місцевого бюджету)

”29" червня 202 ] р№ 124___________________ _______________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. опюооо
(код Програмної класифікації видатків і а 

кредитування місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада ________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04355875
(код за ('ДРГІОУ)

2. 0110000 Вил одська селищна рада
(код Програмної класифікації видатків та 

кре.ч іггу на пня місі іевоі о бюджету)
( найменування відповідальної о виконавця)

04355875
(код за СДІ’І К>У і

3. ОН 9770 Інші субвенціїз місцевого бюджету
(код Програмної класифікації видатків та 

кред мі ування мк невоі о бюджету)

9770 0180
(найменування бюджетної програми згідно > Ти новою програмною класифікації ю 

видатків та кредитування місцевою бюджету)

0952700000 
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призиачень/бюджеіпих асигнувань 753 050,00 гри нень, у тому числі загального фонду 753 050,00 гривень та

спеціан ьного фонд у- 0,00 іривснь.

5. 1 Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Вигодськоїселищної ради від 26.02.2021 №108-4/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодськоїселищної ради від 24.12.2020 
№56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік”рішення Вигодської селищної ради від 22.04.202 і №277-5/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 
№56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради від 15.06.2021 №494-06/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 
24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодської селищноїтериторіальної громади на 2021 рік”

6. 1(і.іі державної полії ики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п j Ціль державної політики

1[Міжбюджетні трансферти для використання на генну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про палання субвенції

7. Мета бюджетної програми
Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції

8. Завдання бюджет ної програми________

№ з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Заі альний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5
) Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному 

органом, який прийняв рішення про надання субвенції
753 050.00 0.00 753 050.00

УСЬОГО 753 050,00 0.00 753 050,00

10. 1 Іерелік місцевих / регіональних нрої рам. що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/н Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 7 3 4 5
Усього 0,00

І 1. Результативні показники бюджетної програми

№ і/п і Іоказники Одиниця 
виміре

Джере.іо інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5 6 7
затрат

1 1 Іадання шшої с\бвенц:ї ? місцевою бюджету іри Кошторис/ 753 050.00 0.00 753 050,00



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М: нісзерс: ва фінансів У країни 26 серпня 20 і 4 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року№ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Роз норя:(же н н я СЄЛ И Щ НО! о го;ю ви

Вигодська селищна рада

(найменування головною розпорядника коштів місцевого бюдже іу)

”29” червня 202 І р№ 124__________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

І.______________0100000___________
(код Програмної класифікації видазків та 

к і>сд і ггу ви няя мі с і іе ного бюджету)

Вигодська селищна рада____________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевою бюджезу)

04355875
(кодзаСДРІЮУ)

2.___________ 0110000__________
(код Програмної класифікації видатків а 

кредитування місцевого бюдже: v >

Вигодська селищна рада
(найменуваиня відповідального виконавця)

04355875
(код за СДРІ ІОУ»

3. 0119800 9800 0180

(код І ипової програмної класифікації вида:кін та (код Функціональної класифікації 
виліпків іа кредитування бюджету)

Субвенція з місцевої о бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічної о розвозку 
регіонів____________ _______________________________________

(найменування бюджеі но: про.-рами згідно 5 Типовою програмною класифікацією 
видазків із кредитування місцевого бюджету)

0952700000

(код бюдже ту)

4. Обсяг бюджетних призначень/оюджеі них асигнувань ЗО 000,00 гривень, у тому числі загального фонду ЗО 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. 1 Іідс гави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запрвадження програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Вигодської селищної ради від 15.06.202 і №494-064/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 
№56-2/2020 " Про бюджет Вигодської селищної тери торіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Надання субвенції на виконання "Програми профілактики злочинності та правопорушень на 2021-2025 роки”

7. Me та бюджетної програми
Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Надання субвенції на виконання Програми профілактики злочинності та правопорушень на 2021-2025 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів



іривснь

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

1 2 4 5

1 Надання субвснцл на виконання Прощами профілактики хючинносп ш правопорушень 
на 202 1-2025 роки"

ЗО 000.00 0.00 30 000,00

УСЬОГО _______________________________________________________________ ________ за ооолю________ 0,00 ЗО 000,00

10. І Іерелік місцевих . регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п 1 іайменування місцевої регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усьої о

1 3 4 5
1 Програма профілактики злочинності іа правопорушень на 2021-2025 роки зо ані.зо о.оо 30 000,00

Усьої о ________ ЗО 1)00.00________ 0,00 ЗО 000,00

1 1. Результативні н<жа шики бюджетної ярої рами

№ з/п 1 Іоказники Одиниця 
виміру

Джерел о ї нфор маі і її Загальний фонд Спеціальний фонд Усьої о

1 3 4 5 6 7
гатрат

Надання субвенції на виконання Проірамн іірофі.іактнкн 
з. іоч пні і раво'По|£$&>і ь

ірн. Кой: горне 30 000.00 0,00 30 000,00


