
УКРАЇНА
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.08.2021 № 151 смт. Вигода

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 202 І 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 сойищної 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 №277-05/202 1 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної 
ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодської селищної 
територіальної громади 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", рішення Вигодської селищної ради від 
25.06.2021 №610-06/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної 
ради від 24.12.2020 №>56-2/2020 "1 Іро бюджет Вигодської селищної 
територіальної громади на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради від 
14.07.2021 №641-07/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної 
ради від 24.12.2020 №>56-2/2020 "Про бюджет Вигодської селищної 
територіальної громади на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради від 
03.08.2021 №705-08/2021 "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



КІІКВКМБ 0110150 Організаційне, інформаційно- аналітичне
матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;
КІІКВКМБ 01 12144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет;
КІІКВКМБ 0117363 Виконання інвестиніййних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;
КІІКВКМБ 01 18130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони;

2.Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік в розрізі кодів 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

КІІКВКМБ 0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на Відділ 
фінансів Вигодської селищії^^ц^’.,.

В. о. с є; і и щн о го гол о в Світлана Жаб’як



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

"12” серпня 2021№ 151_________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

3.____________ 0118130____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1. 0100000 Вигодська селищна рада 04355875

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада

(код за ЄДРПОУ)

04355875
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

_____________ 8130______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0320_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони______
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0952700000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 857 684,00 гривень, у тому числі загального фонду 857 684,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави 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 Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік"рішсння 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 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", 
рішення Вигодської селищної ради від 03.08.2021 №705-08/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодської селищної 
територіальної гпома їи на 2021 пік"___________________________________________________ _______________________________________________________________________ _ ______________________

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

№ з/п Ціль державної політики

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



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

І 2 3 4 5
1 Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання 

пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж
857 684,00 0,00 857 684,00

УСЬОГО 857 684,00 0,00 857 684,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд У СЬОГО

1 2 3 4 5
1 Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки Вигодської 

селищної ради на період 2019-2023 роки
857 684,00 0,00 857 684,00

Усього 857 684,00 0,00 857 684,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 кількість працівників особового складу од. штатний розпис 5,00 0,00 5,00

2 Обсяг видатків для здійснення контролю за дотриманням 
протипожежних вимог та нещасних випадків

грн. Кошторис 857 684,00 0,00 857 684,00

продукту
3 кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду од. журнал реєстрації 20,00 0,00 20,00

ефективності
4 серед ні. видатки- на ліквідацію однієї пожежі грн. розрахунковий показник 42 884,00 0,00 42 884,00

якості

5 динаміка обсягів. збитків^5авданихпоже^камй/надзвичайними 
ситуаціями; порівняно з попереднім РОКОМ

відс. Розрахунковий показник 0,00 0,00 0,00



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

"12" серпня 2021№ 151_________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада 04355875

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада

(код за ЄДРПОУ)

04355875
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0117363 7363 0490

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій_____________________________________________

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

0952700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 051 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 51 000,00 гривень та

спеціального фонду- 4 000 000,00 гривень.

5. Підстави 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 15.06.2021 №494-064/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56- 
2/2020 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради від 03.08.2021 №705-08/2021 "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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Здійснення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Мста бюджетної програми
Забезпечення в 11 конання 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 Старомізунського ліцею Вигодської селищної ради



Y
9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення капітального ремонту та заміни радіаторів опалення в Кропивницькій гімназії 
Вигодської селищної пади

0,00 1 406 000,00 1 406 000,00

2 Забезпечення капітального ремонту будівлі Старомізунського закладу дошкільної освіти 
(ясла-садок) "Журавлик" Вигодської селищної пади

0,00 790 000,00 790 000,00

3 Придбання обладнання харчоблоку для шкільної їдальні Старомізунського ліцею 
Вигодської селищної пади

0,00 304 000,00 304 000,00

4 Придбання спорядження для лижного туризму 51 000,00 0,00 51 000,00
5 Нове будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

УСЬОГО 51 000,00 4 000 000,00 4 051 000,00

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

1 План соціально-економічного розвитку Вигодської територіальної громади на 2021 рік 51 000,00 4 000 000,00 4 051 000,00

Усього 51 000,00 4 000 000,00 4 051 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи 
опалення Кпопивнинької гімназії Вигодської селищної пади

грн. Кошторис 0,00 1 406 000,00 1 406 000,00

Обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі 
Старомізунського дитячого садка "Журавлик" Вигодської селищної 

пятти
грн. Кошторис 0,00 790 000,00 790 000,00

Обсяг видатків на придбання обладнання для харчоблоку шкільної 
їдальні Старомізунського ліцею Вигодської селищної ради грн. Кошторис 0,00 304 000,00 304 000,00

Обсяг видатків на придбання спорядження для лижного туризму грн. Кошторис 51 000,00 0,00 51 000,00
Обсяг видатків на нове будівництво спортивного майданчика з 

штучним покпиттям
грн. Кошторис 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

продукту
Кількість систем опалення планується відремонтувати од. План 0,00 1,00 1,00

Кількість об'єктів планується відремонтувати од. План 0,00 1,00 1,00
Кількість обладнання планується придбати од. План 0,00 1,00 1,00

Кількість лижного спорядження планується придбати од. Потреба 51,00 0,00 51,00
Кількість спортивних майданчиків планується побудувати од. План 0,00 1,00 1,00

ефективності
Середні витрати на капітальний ремонт 1 системи опалення грн. Розрахунковий показник 0,00 1 406 000,00 1 406 000,00

Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту грн. Розрахунковий показник 0,00 790 000,00 790 000,00
Середні витрати на придбання 1 обладнання грн. Розрахунковий показник 0,00 304 000,00 304 000,00

Середні витрати на придбання 1 лижного спорядження грн. Розрахунковий показник 1 000,00 0,00 1 000,00
Середні витрати на будівництво 1 спортивного майданчика грн. Розрахунковий показник 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00





С.Й.Жаб'як

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Василів
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

"12" серпня 2021№ 151 ___________________ ______

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету па 2021 рік

1. _ 0100000 Вигодська селищна рада 04355875
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Вигодська селищна рада 04355875
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0113104 3104 1020

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування 
у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

0952700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конститіція 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 Вигодської селищної ради від 03.08.2021 №705-08/2021 "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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадян похилого віку, інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці 
та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживанням громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком , хворобою, інвалідністю, а також громадян, які 
перебувають у складних житєізпх обставинах

8. Завдання бюджетної програми_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ з/п Завдання

1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних житгєвих 
обставинах



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Збезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, 
які nene6vRAють v скпялних життєвих пбстякинях

20 000,00 0,00 20 000,00

УСЬОГО 20 000,00 0,00 20 000,00

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 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00
обсяг видатків на утримання Комунального закладу "Центр надання 

соціальних послуг" Вигодської селищної пади
грн. Кошторис 20 000,00 0,00 20 000,00

продукту
. кількість закладів, що надають соціальні послуги од. мережа закладів 1,00 0,00 1,00

ефективності
середні витрати на утримання-^! комунального закладу, що надає 

соціальні послуги
грн.

^0з5йхунковий показник
20 000,00 0,00 20 000,00

В.о.селищного голови

гВлддцифїнансів ~7,
(Назва місцевого фінансового органу)

І Іачальпик Відділу фінансів
' і / f//

10,.08.2,021 /
Ф"

440^"’'

С.Й.Жаб'як

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Василів
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

”12” серпня 2021 № 151_________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

кредитування місцевого бюджету)

1. 0100000 Вигодська селищна рада 04355875

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада

(код за ЄДРПОУ)

04355875
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

З оі 12144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та
’ __________________________________  нецукровий діабет_____________________________________

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 461 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 461 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

0952700000
(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Копстнтіція 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 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 па 2021рік", рішення Вигодської селищної ради від 03.08.2021 №705-08/2021 "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. 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 Усього

1 2 3 4 5
1 Відшкодування вартості інсуліну 461 000,00 0,00 461 000,00

УСЬОГО 461 000,00 0,00 461 000,00

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
1 Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров"я на 2021 рік 461 000,00 0,00 461 000,00

Усього 461 000,00 0,00 461 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет грн. Кошторис 461 000,00 0,00 461 000,00

продукту

2 кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами 
• ІНСУЛІНУ

осіб Звіт 44,00 0,00 44,00

ефективності /“)

3 середньорічні витрати на одного хворого на цукровий діабет грн. /Розрахунковий показник 10 477,00 0,00 10 477,00

В.о.селищного голови

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів
(W/йва місцевого фінансового органу)Л ---- > 4

'.021

44023і '

і ик Відділу фінансів

(Лага погодження) /

(підпис)

С.Й.Жаб'як

Л.В.Василів

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

"12" серпня 2021№ 151_________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.____________ 0100000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада_____________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04355875
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада
(найменування відповідального виконавця)

04355875
(код за ЄДРПОУ)

0110150 0150 0111

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської пал________________________________

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

0952700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15 041 008,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 841 008,00 гривень та

спеціального фонду- 200 000,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної 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 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",рішення Вигодської селищної ради від 25.06.2021 №610-06/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодської 
селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради від 03.08.2021 №705-08/2021 "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. 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

7. Мста бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Вигодської селищної ради

8. Завдання бюджетної програми



■ЧЯ&Г"

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. І Іапрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Здійснення виконавчим комітетом вигодської селищної ради наданих законодавством 
повноважень v місцевому самоврядуванні

14 791 008,00 0,00 14 791 008,00

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 100 000,00 100 000,00
3 Капітальний ремонт адмінприміщення 0,00 100 000,00 100 000,00
4 Зміцнення матеріально-технічної бази Вигодської селищної ради 50 000,00 0,00 50 000,00

УСЬОГО 14 841 008,00 200 000,00 15 041 008,00

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 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

обсяг видатків на капітальний ремонт адмінприміщення грн. Кошторис 0,00 100 000,00 100 000,00
обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази грн. Кошторис 50 000,00 0,00 50 000,00

1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 83,00 0,00 83,00

7 обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

грн. Кошторис 0,00 100 000,00 100 000,00

продукту
кількість об'єктів планується відремонтувати од. План 0,00 1,00 1,00

кількість установ в яких планується зміцнити матеріально-технічну 
базу

од. План 1,00 0,00 1,00

2 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. вхідна документація 1 137,00 0,00 1 137,00

3

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

рішення сесії, рішення виконавчого 
комітету розпорядження селищного 

голови
613,00 0,00 613,00

8 кількість обладнання та предметів планується придбати од. План 0,00 4,00 4,00
ефективності

середні витрати на капітальний ремонт грн. Розрахунковий показник 0,00 100 000,00 100 000,00
середні витрати на зміцнення матеріально-технічної бази грн. Розрахунковий показник 50 000,00 0,00 50 000,00

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

од. вихідна документація 14,00 0,00 14,00

5

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника од.

рішення сесії, рішення виконавчого 
комітету розпорядження селищного 

голови
7,00 0,00 7,00

6 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунковий показник 178 205,00 0,00 178 205,00
9 ___________ середня вартість одного обладнання, предмету___________ грн. Розрахунковий показник __________ 0,00 25 000,00 25 000,00
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С.Й.Жаб'як

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Василі в

(ініціали/ініціал, прізвище)


