
УКРАЇНА
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.08.2021 №157 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 
22.04.2021 №277-05/2021 "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 
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 
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", рішення Вигодської селищної ради від 
17.08.2021 №781-09/2021 "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:



2

KBK 01 Органи місцевого самоврядування

КПКВКМБ 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення;
КПКВКМБ 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету;
КПКВКМБ 0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету.

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

Селищний голова Микола Мацалак



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерсіва фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № І 209)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Розпорядження селищного голови
Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25 серпня 2021№ ] 57_____________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 011)0000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада 04355875
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код заЄДРПОУ)

2. 0110000 Вигодська селищна рада
(код І Іроїрамної класифікації видатків га 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

04355875
(код за ЄДРІІОУ,

3. 0113242
(код ІІрограмної класифікації видатків га 

кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової проірамної класифікації видатків та
кредитування місцевої о бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

І піні заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення_________________________________________

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

0952700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 408 000,00 гривень, утому числі загального фонду 408 000,00 гривень та

спеціального фонду- fl,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 Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний б юджет 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 17.08.2021 №781-09/2021 "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 матеріальної допомоги населенню у випадку хвороби або тяжкого матеріального становища

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/ц Завдання



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

9. Напрями використання бюджетних кош тів
гривень

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

1 2 3 4 5
І Надання матеріальної допомоги населенню у випадку хвороби або тяжкого матеріального 

становища
408 000.00 0.00 408 000.00

УСЬОГО 408 000,00 0,00 408 000,00

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

№ з/II 1 Іайменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 1 Ірограма соціального захисту та підтримки населення Вигодської територіальної 
громади на 2021-2025 роки 408 000.00 (),00 408 000.00

Усього 408 000,00 0,00 408 000,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п 1 Іоказники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Кількість звернень осіб План 200,00 0,00 200.00
продукту

2 Кількість наданих допомог осіб Звіт 150.00 0,00 150.00
ефективності

3 Середня сума матеріальної допомоги гри Розрахунковий показиик 2 040.00 0,00 2 040,00
якості

Відсоток позитивних рішень відс. // Розрахунковий показник 100,00 0.00 100,00



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 8.36
(у редакції наказу Міністерства фінансів У країни від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕІ Ю
Розпорядження селищного голови
Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25 серпня 202 і№ 157_____________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

І.І)100000 Вигодська селищна рада_____________________________________________________________________ _______ 04355875_______
(код І Ірої рамної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Вигодська селищна рада 04355875

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0117461 7461

(найменування відповідального виконавця)

0456

(код за ЄДРПОУ)

5 гримання і а розвиток ав томобільних доріг іа дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0952700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків і 
кредитування місцевого бюджету)

а (код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюдже тних призначспь/бюджетпих асигнувань гривень, у тому числі загального фонду 550 000,00 гривень та773 691,00

спеціального фонду- 223 691,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція 5 країни, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів У країни 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 22.04.202 1 №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 17.08.2021 №781-09/2021 "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,ілі державної політики, па досягнення яких спрямована реалізація бюджет ної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Покращення якості надання транспортних послуг, наближення рівня їхнадання і а розвитку інфраструктури до європейських стандартів, підвищення рівня безпеки та зменшення негативного впливу на довкілля

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Зимове утримання автомобільних доріг
2 Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів трансплртної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів
іривень



№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усьої 0

1 2 3 4 5
1 Зимове утримання автомобільних доріг в населених пунктах Вигодської селищної ради 200 000.00 0.00 200 000.00

2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної 0,00 223 691.00 223 691.00
3 Забезпечення поточного ремонту дорожнього нокрігпя в населених пунктах Виїолської ТІ' 350 000.00 0,00 350 000.00

УСЬОГО 550 000,00 223 691,00 773 691,00

] 0. 1 Іере.іік місцевих / реї тональних програм, що викопуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / реї тональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
і Ірограма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому 
числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Вигодської 
територіальної громади на 2021-2025 роки

550 000.00 223 691.00 773 691.00

Усього 550 000,00 223 691,00 773 691,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/і і І Іоказники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього 
покриття в населених пунктах Вигодської ТГ

гри. Кошторис 350 000.00 0.00 350 000,00

1 обсяг видатків на зимове утримання автомобільних доріг в 
населених пунктах

грн. Кошторис 200 000.00 0.00 200 000.00

2 обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожнього 
покриття

гри. Кошторис 0.00 223 691.00 223 691.00

п роду кт V
Кількість об'єктів дорожнього покриття планується відремонтувати од. План 7.00 0.00 7,00

3 Кількість населених пунктів од. План 17,00 1.00 1 8,00
ефективності

середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту дорожнього 
покриття

грн. Роз раху 11 ко в и й 11 о каз н и к 50 000.00 0.00 50 000.00

4 середні витрати на зимове утримання доріг одного населеного 
пункту

■ грн. Розрахунковий показник 11 764.00 0,00 11 764.00

5 середні витрати на проведення капітального ремонту дорожнього
______________ покриття одного населеного пункту_______________

грн: Розрахунковий показник 0.00 223 691.00 223 691.00

М II



ЗАТВЕРДЖЕНО
І Іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерсз ва фінансів України віл 29 грудня 2018 року № і 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.08.2021№ 157_____________________________

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 заЄДРПОУ)

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

кредіпування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

04355875
(код за ЄДРПОУ)

3.____________ 0119770____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

9770 0180
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Інші субвенції з місцевого бюджету_____________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0952700000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 955 697,00 гривень, у тому числі загального фонду 753 050,00 гривень та

спеціального фонду- 1202 647,00 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", рішення Вигодськоїселищної ради від 26.02.2021 №108-4/2021 "Про внесення змій до рішення Вигодськоїселищної 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 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" рішення Вигодськоїселищної ради від 17.08.2021 №781-09/2021 "Про внесення змін до 
рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодської селищноїтериторіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної полі тики

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



1 |Мі>кбіо;гя<е'] ні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п 1 кшрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд УСЬОГО

1 2 3 4 5
1 Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку; визначеному 

органом, який прийняв рішення про надання субвенції
753 050.00 1 202 647.00 1 955 697,00

УСЬОІ о 753 050,00 і 202 647,00 1 955 697,00

10. 1 Ісрелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ гривень

№ ч/н 1 Іайменуиання місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п 1 Іоказники Одиниця 
виміру

Джере. ю і н формац ії Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Надання іншої субвенції з місцевого бюджету/(для співфінансування 
інвестиційного проекту регіонального розвитку "ЗОНІ 1-111 ст. в 

с. Витків, Калуського р-ну, Івано-Франківської обл., (Нове 
будівництво)

грн. Кошторис 0.00 1 202 647.00 1 202 647.00

Надання іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція Долинській 
ТГ за надання освітніх послуг Дозинським MH.BK)

гри. Кошторис 77 000.00 0.00 77 000.00

1 Іадання іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція Долинській 
ТГ - забезпечення виплати заробітної плати соціальним робітникам 

для обслуговування одиноких громадян Вигодської ТГ)
ірн. Кошторис 298 290.00 0.00 298 290.00

і Надання іншої субвенції з місцевого бюджету грн. Кошторис 377 760.00 0,00 377 760.00

? / ' Ч ч ! \/№ч /
Селищний голова . М.М.Мацалак

’ *Л \ У ' 2^/фШпис) (iHiuiajiii/iHimaji, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Чд,

(ІЗдзва^бцевоголіднайсб^огЬ органу) .

'ІІачшіьник Відділу фінансів __________________ /_____________________
і (ПІДПИС, Г/

\Уа- \ 20.ОКДЙТ J / 3; \/

у,.- рд’іСф.-'Ж

ЛІЗ. Василів
(ініціалн'ініціал, прізвище)


