
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2021 № 260 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 
2021рік", 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", рішення Вигодської селищної ради від 
28.09.2021 №798-10/2021 "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 
15.11.2021 №948-11/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної
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ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодської селищної 
територіальної громади на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради від 
07.12.2021 №1188-12/2021 "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 
22.12.2021 №1202-13/2021 "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 
29.12.2021 №1224-14/2021 "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»,

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 0112144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет;
КПКВКМБ 0112152 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я;
КПКВКМБ 0113160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги;
КПКВКМБ 0113242 Інші заходи у- сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення;
КПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів;
КПКВКМБ 0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій;
КПКВКМБ 0117693 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю;
КПКВКМБ 0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони;
КПКВКМБ 0118311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів. 
КПКВКМБ 01 18312 Утилізація відходів;
КПКВКМБ 0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету.

2. Паспорт бюджетної програми на 2021 рік за кодом програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 17350
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації) визнати таким, що втратив чинність.

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

Селищний голова № /у Микола МАЦАЛАК



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)

29.12,2021№ 260__________________________________

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)

3. 0110150 0150 0111

(код 1 Ірограмної 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 рад_________________________________

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

0952700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 033 208,00 гривень, у тому числі загального фонду 17 633 208,00 гривень та

спеціального фонду- 400 000,00 гривень.

5. Підстави 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 Вигодськоїселищної 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 Вигодськоїселищної ради від 25.06.2021 №610-06/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодськоїселищної 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 28.09.2021 №798-10/2021 "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 16.11.2021 №948-

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

№ з/п Ціль державної полі гики

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

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



8. Завдання бюджетної про, рами

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

І 2 3 4 5

і
Здійснення виконавчим комітетом вигодської селищної ради наданих законодавством 
повноважень у місцевому самоврядуванні

17 583 208,00 0,00 17 583 208,00

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 100 000,00 100 000,00
3 Капітальний ремонт адмінприміщення 0,00 300 000,00 300 000,00
4 Зміцнення матеріально-технічної бази Вигодської селищної ради 50 000,00 0,00 50 000,00

УСЬОГО 17 633 208,00 400 000,00 18 033 208,00

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 4 5
Усього 0,00

1 І. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 J 4 5 6 7

затрат
обсяг видатків на капітальний ремонт адмінприміщення грн. Кошторис 0,00 300 000,00 300 000,00
обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази грн. Кошторис 50 000,00 0,00 50 000,00

1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 82,00 0,00 82,00

7
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів 

до в гостро ко воі о ко р истуван ня
грн. Кошторис 0,00 100 000,00 100 000,00

продукту
кількість об'єктів планується відремонтувати од. 1 Ілан 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 0,00 300 000,00 300 000,00
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
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кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника од.

рішення сесії, рішення виконавчого 
ко м і тсту,роз п орядже н н я сели щ но го 

голови
7,00 0,00 7,00

6 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розраху н ко ви йхш5каз н и к 214 429,37 0,00 214 429,37
9 середня вартість одного обладнання, предмету грн. Розрахунковий показник 0,00 25 000,00 25 000,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів_____
(Назва місцевого фінансового органу)

І Іачальиик Відділу фінансів

28,12,2021
(Дфа погодження)

М.М.Мацалак

Л.В.Василів

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

МІ 1



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)

29.12.2021№ 260__________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

І._____________0100000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада_______________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада
(найменування відповідального виконавця)

04355875
(код за ЄДРПОУ)

04355875
(код за ЄДРПОУ)

3. 0112144

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2144

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет______________________________________

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

0952700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 467 648,50 гривень, у тому числі загального фонду 467 648,50 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 Вигодськоїселищної 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 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", рішення Вигодськоїселищної ради від 28.09.2021 №798-10/2021 "Про внесення змін до 
рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодської селищноїтериторіальної громади на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради від 29.12.2021 
№1224-14/2021 "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 1 Іокращення 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 467 648,50 0.00 467 648,50

УСЬОГО 467 648,50 0,00 467 648,50

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 467 648,50 0,00 467 648,50

Усього 467 648,50 0,00 467 648,50

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
ви^аткіїлга^б'езіїсчення медикаментами хворих на цукровий діабет

грн Кошторис 467 648.50 0,00 467 648,50

.Л» 40. продукту

2
Ісількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються 

а препаратами інсуліну
осіб Звіт 44,00 0,00 44.00

1‘ -втг / ефективності
з її S сс реДнЙр-річні витрати на одного хворого на цукровий діабет грн. Розраху н ко вци-по каз н и к 10 628,00 0,00 10 628.00

Селищний го^о'$> 
\\ * -

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів__________. .■
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Відділу фінансів

28112.2021
(Дата погодження)

м.п.



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)

29.12,2021№ 260__________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1. 0100000 Вигодська селищна рада 04355875

2.

(код Програмної класифікації видатківта 

кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виї одська селищна рада

(код за ЄДРПОУ)

04355875

3.

(код Програмної класифікації видатківта 
кредитування місцевого бюджету)

0112152

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

2152 0763 ііііііі програми та заходи у сфері охорони здоров'я 0952700000
(код Програмної класифікації видатківта (код Тилової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатківта кредитування місцевого бюджету)

320 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 320 000,00 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 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 Вигодськоїселищної ради від 28.09.2021 №798-10/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодськоїселищної ради 
від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021 №1202-13/2021 "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 пільговим категоріям населення медикаментів за рецептами лікарів

7. Мета бюджет ної програми
Забезпечення пільгових категорій населення медикаментами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Надання пільговим категоріям населення медикаментів за рецептами лікарів



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Надання пільговим категоріям населення медикаментів за рецептами лікарів 320 000,00 0,00 320 000,00

УСЬОГО 320 000,00 0,00 320 000,00

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

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

1 2 3 4 5

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

320 000,00 0,00 320 000,00

Усього 320 000,00 0,00 320 000,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п 1 Іоказники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5 6 7
затрат

1 обсяг видатків на забезпечення пільгових категорій населення 
медикаментами

грн. Кошторис 320 000,00 0,00 320 000,00

п роду кту
2 кількість осіб, що забезпечуються медикаментами осіб Потреба 50.00 0,00 50,00

сфек і ивносгі

3
/^сере';ГІ!ьоррінПїПграгі! насбдіпсособу, що забезпечусіься 

// '■ ■' ' ’■ медикаментами
грн. Розр^су н ко в и й по каз ник

6 400.00 0,00 6 400,00

М.М.Мацалак

Л.В.Василів

Селищний голова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів_____  
(Назва місцевого фінансовою органу)

Начальник Відділу фінансів
(ініціали/ініщал, прізвище)

28 12.2021
(Дата погодження)

м.п



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)

29.12.2021№ 260__________________________________

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 Вигодська селищна рада
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

04355875
(код за ЄДРПОУ)

3. 0113160 3160 1010

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

0952700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 848 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 848 500,00 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 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 Вигодськоїселищної ради від 28.09.2021 №798-10/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодськоїселищної ради 
від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради від 16.11.2021 №948-11/2021 "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 
22.12.2021 №1202-13/2021 "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 Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб,сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та всебічне сприяння в отриманні ними 
пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребують стороньої допомоги



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Забезпечення виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

постійної стороньої допомоги

9. 1 Іанрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 0 4 5

1
Надання соціальних гарантій фізичнимособам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим які не здатні до 
самообслуговування і потребують стороньої допомоги

848 500,00 0,00 848 500,00

УСЬОГО 848 500,00 0,00 848 500,00

10. 1 Іерелік 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 соціального захисту та підтримки населення Вигодської територіальної 
громади на 2021-2025 роки

848 500,00 0,00 848 500.00

Усього 848 500,00 0,00 848 500,00

1 1. 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 обсяг видатків для надання соціальних послуг грн. Кошторис 848 500.00 0.00 848 500,00

продуту
2 кількість отримувачі&соціальн их послуг осіб План 114,00 0,00 114,00

ефективності
3 середнії! розмір витрат .тля надання соціальних послуг грн. Розрахунковий показник 7 443.00 0,00 7 443,00

Селищний голова

28.12.2021
(Дата погодже н ня)

М.М Мацалак

(ініціали/'ілниал, прізвище)

Л.В Василів

(і ні ці ал и/1 н і ці ал, прі з в и ще)

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів_____
і1 !а ?ва місцевого фінансового орі ат=\)

і Із,чалі,ник Ві.щі.іч фінансів

М..11



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)

29.12.2021№ 260__________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1. 0100000 Вигодська селищна рада 04355875

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

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

Вигодська селищна рада 04355875

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0113242

(найменування відповідального виконавця)

3242 1090

(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 0952700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

499 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 499 700,00 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 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”, рішення Вигодської селищної ради від 28.09.2021 №798-10/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 
24.12.2020 .№>56-2/2020 "Про бюджет Вигодської селищноїтериторіальної громади на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021 №1202-13/2021 "Про внесення змін до 
рішення Вигодськоїселищної 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

] 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

J 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 Усього

1 2 3 4 5

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

499 700,00 0,00 499 700,00

УСЬОГО 499 700,00 0,00 499 700,00

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

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

І 2 3 4 5

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

499 700,00 0,00 499 700,00

Усього . 499 700,00 0,00 499 700,00

М.П.



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)

29.12.2021№ 260__________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1)106000__________
(код І Ірограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада_______________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04355875
(код за ЄДРПОУ)

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

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0116030 6030 0620
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів_____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0952700000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 448 990,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 334 990,00 гривень та

сі іеціал ьного ф онду- 114 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів” зі змінами, рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №51-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021рік", 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 2021 рік", рішення Вигодської 
селищної ради від 16.11.2021 №948-11/2021 "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 22.12.2021 №1202-13/2021 "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. 1 Ділі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми____________________________________________________________________________________________

№ з/п Ціль державної політики

] Забезпечення благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



1 [Забезпечення підтримки комунальних підприємств та благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

І
Забезпечення благоустрою населених пунктів та підтримка комунального підприємства 5 267 490,00 0,00 5 267 490,00

2
Встановлення індивідуального опалення в адмінприміщенні комунального підприємства

90 000,00 0,00 90 000,00

3 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах населених пунктів 32 000,00 0,00 32 000,00
4 Вивезення ТПВ 1 806 000,00 0,00 1 806 000,00
5 Вуличне освітлення в т.ч.провірка та заміна електролічильників 899 500,00 0,00 899 500,00

6
Промивка каналізаційних мереж, відкачування та транспортування рідких побутових 
відходів

40 000,00 0,00 40 000,00

7 Зимове утримання, матеріали для утримання комунальних доріг 200 000,00 0,00 200 000,00
8 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 114 000,00 114 000,00

УСЬОГО 8 334 990,00 114 000,00 8 448 990,00

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

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

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених 
пунктів Вигодської селищної ради 2021 рік

8 334 990,00 1 14 000.00 8 448 990,00

Усього 8 334 990,00 1 14 000,00 8 448 990,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 о 4 5 6 7
затрат

1 обсяг витрат на утримання комунального підприємства грн. Кошторис 5 357 490,00 0.00 5 357 490,00
4 обсяг видатків на утримання та відновлення зелених насаджень ГрН. Кошторис 32 000,00 0,00 32 000.00
7 обсяг видатків на вивезення ТІ 1В грн. Кошторис 1 806 000.00 0.00 1 806 000,00
10 обсяг видатків на забезпечення протягом року освітлення вулиць грн. Кошторис 899 500.00 0,00 899 500,00

13 обсяг видатків на вивезення РИВ грн. Кошторис 40 000,00 0.00 40 000,00

16 обсяг видатків на утримання комунальних доріг грн. Кошторис 200 000,00 0,00 200 000,00

19 обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового 
користування

грн. Кошторис 0,00 114 000,00 114 000,00

продуту
кількість комунальних підприємств од. План 1,00 0,00 1,00

5 площа території зелених насаджень, що підлягає відновленню га. План 38.00 0.00 38,00
8 кількість населених пунктів з яких вивозяться ТПВ од. План 17.00 0,00 17,00

11 кількість населених пунктів, забезпечених вуличним освітленням од. План 16,00 0,00 16,00

14 кількість населених пунктів з яких відкачуються та транспортуються 
РПВ

од. План 10,00 0,00 10,00

17
кількість населених пунктів в яких утримуються комунальні дороги од. План 17.00 0,00 17,00



20 кількість обладнання планується придбати од. План 0,00 10,00 10,00
ефективності

3
середні витрати на утримання одного комунального підприємства грн. Розрахунковий показник 5 357 490,00 0,00 5 357 490,00

6 середні витрати на утримання одного гектара зелених насаджень грн. Розрахунковий показник 842,00 0,00 842,00

9 середні витрати на вивезення ТПВ з одного населеного пункту грн. Розрахунковий показник 106 235,00 0,00 106 235.00

12
середня вартість вуличного освітлення одного населеного пункту грн.

Розрахунковий показник 56 219,00 0,00 56 219,00

15 середні витрати на вивезення РПВ з одного населеного пункту грн. Розрахунковий показник 4 000,00 0,00 4 000,00

18
середні витрати на утримання комунальних доріг одного населеного 

пункту<
грн.

Розрахунковий показник 11 765,00 0,00 11 765,00

21 середня вартість одного обладнання, що планується придбати грн. Роз р^ху н ко в и йдір каз н и к 0,00 1 1 400,00 11 400,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів

'(підпис)

М.М.Мацалак

(ініціали/ініціаіі, прізвище)

(І Іазва місцевого фінансового органу)

І Іачальник Відділу фінансів

_________ 28.12.2021__________
(Дата; погодження) 

М.П.

Л. В. Василі в

(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)

29.12.2021№ 260__________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

к ред итува н ня міс це во го б юд жету)
(найменуваїння 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)

3. 0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій

0952700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків т 
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 бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 970 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 970 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, 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 14.07.2021 р. №641-07/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодськоїселищної ради 
від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодськоїтериторіальної громади на 2021 рік", 

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2 Проведення капітального ремонту будівель та споруд

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для підвищення рівня благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради
2 Проведення капітального ремонту будівель та споруд



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

І 2 3 4 5
1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для підвищення рівня 

благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради
0,00 400 000,00 400 000,00

2 Капітальний ремонт приміщень (роздя галок) Вигодського ліцею в смт. Вигода 0,00 200 000,00 200 000,00

3 Капітальний ремонт стоянки по вул.Івана-Франка в смт.Вигода Вигодської селищної ради
0,00 200 000,00 200 000,00

4 Встановлення вуличного освітлення в с.Максимівка Вигодської ТГ 0,00 170 000,00 170 000,00
УСЬОГО 0,00 970 000,00 970 000,00

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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених 

пунктів Вигодської селищної ради 2021 рік
0.00 970 000,00 970 000,00

Усього 0,00 970 000,00 970 000,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п І Іоказники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 л 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків для встановлення вуличного освітлення грн. Кошторис 0,00 170 000.00 170 000,00

1
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
для підвищення рівня благоустрою населених пунктів Вигодської 

селищної

грн. Кошторис 0,00 400 000.00 400 000.00

1 Обсяг видатків на проведення капітального ремонту грн. Кошторис 0,00 400 000.00 400 000,00
продукту

Кількість населаних пунктів в яких планується встановити вуличне 
освітлення

од. План 0,00 1,00 1,00

2 Кількість обладнання і предметів довгострокового користування , які 
плануються придбати

од. Потреба 0,00 1.00 1,00

2 Кількість об'єктів'планується відремонтувати од. Потреба 0,00 2.00 2.00
ефективності

Середні витрати на встановлення вуличного освітлення одного 
населеного пункту

грн. Розрахунковий показник
0,00 170 000.00 170 000,00

Середні виїрати на придбання одного обДадіІ^ння, предмету грн. Розрахунковий показник 0,00 400 000.00 400 000,00
3 Середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкту грн. /Розрахуйкоїзіїй показник 0.00 200 000.00 200 000,00

М.М.Мацалак

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. Василів

(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.



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)

29.12.2021№ 260__________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

3._____________0117693_____________
(код Програмної класифікації видатків з а 

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)

7693
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0490
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані і економічною діяльністю_________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0952700000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 986 122,00 гривень, у тому числі загального фонду гривень та

спеціального фоиду- 986 122,00 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 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 №494-06/2021 "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 22.12.2021 №1202-13/2021 "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 Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів з селищного бюджету, боржниками по яких є виконавчий комітет та селищна рада

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 о 4 5
1 Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення бюджетних коштів з 

селищного бюджету
0,00 986 122,00 986 122,00

УСЬОГО 0,00 986 122,00 986 122,00

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 о 4 5
1 Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021 рік 0,00 986 122,00 986 122,00

Усього 0,00 986 122,00 986 122,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/і і Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 обсяг видатків на погашення заборгованості за судовими рішеннями 
про стягнення коштів з селищного бюджету

.гри. Кошторис 0,00 986 122,00 986 122,00

____________________ продукту________________
2 кількість судових рішень од. Рішення суду 0,00 1,00 1.00

ефектВ НОСІ і /7
3 середні витрати, на виконання одного рішення с\д\ грн. Роз^^ху н ко в и йлщсаз ник 0,00 986 122,00 986 122,00

(Назва місцевою фінансового органу)

Начальник В: і.чі.і) фінансів

28.12.2021

Л.В.Василів

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження).

м.п.



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)

29.12,2021№ 260__________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

3. 011X130

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 Виї одська селищна рада 04355875
(код Програмної класифікації видатків та 

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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 436 484,00 гривень, у тому числі загального фонду 436 484,00 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"рішення Вигодської селищної 
ради від 22.04.2021 №277-5/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодськоїселищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік", рішення Вигодськоїселищної 
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 громади на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради від 28.09.2021 №798-10/2021 "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 Вигодськоїселищної ради від 16.11.2021 №948-11/2021 "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 22.12.2021 №1202-

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 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

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

пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж
436 484,00 0,00 436 484.00

УСЬОГО 436 484,00 0,00 436 484,00

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 Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки Вигодської 
селищної ради на період 2019-2023 роки

436 4X4.00 0.00 436 484.00

Усього 436 484,00 0,00 436 484,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/і і Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 "> 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 436 484,00 0,00 436 484.00

продукту
3 кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду од. журнал реєстрації 20,00 0.00 20,00

ефективності
4 середні видатки на.ліквідацію рднієї пожежі грн. розрахунковий показник 21 842,00 0,00 21 842,00

я кості

5 динаміка обсягів збитків, Завданих пожежам й/надзвичайними 
ситуаціями, порівняно з попереднім.роком

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

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів_____
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Відділу фінансів

М.М.Мацалак

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.12.2021
(Дата погодження)

м.п.

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)

29.12,2021№ 260__________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

4. Обсяг бюджет них призначень/бюджетних асигнувань

1. 0100000 Вигодська селищна рада 04355875

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

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

Вигодська селищна рада 04355875

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0118311 8311

(найменування відповідального виконавця)

0511

(код за ЄДРПОУ)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0952700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатк 

кредитування місцевого бюджету)
івта (код Функціональної класифікації

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду гривень та100 000,00 0,00

спеціального фонду- 100 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс У країни, 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 Вигодської селищної ради від 28.09.2021 №798-10/2021 "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 22.12.2021 №1202-13/2021 "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 І Ііль державної політики

1 Здійснення заходів з охорони природного середовища і забезпечення поліпшення екологічного стану на території Вигодської ТГ

7. Мета бюджетної програми
Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення ефективної природоохоронної діяльності територіальної громади для поліпшення стану довкілля, забезпечення охорони 
навколишнього природного середовища.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Здійснення заходів з охорони природного середовища і забезпечення поліпшення екологічного стану на території Вигодської ТГ



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 4 5

1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів 
розвитку

0,00 100 000,00 100 000,00

УСЬОГО 0,00 100 000,00 100 000,00

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 охорони навколишнього природнього середовища на території Вигодської 

територіальної громади на 2021-2025 роки
0,00 100 000.00 100 000.00

Усього 0,00 100 000,00 100 000,00

1 І. 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 робіт щодо відновлення та 
підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 

стану потічків та джерел
грн. Кошторис 0.00 0,00 0,00

обсяг видатків на встановлення берегоукріплювальних споруд на 
потоці "Джерело" в с.Пшеничники

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

продукту
кількість об’єктів, на яких планується провести роботи од. План 0,00 0,00 0.00

кількість берегоукріпльвальних спбруд. планується встановити од. План 0,00 1,00 1.00
ефективності

середня вартість проведення робіт з очищення та упорядкування 
одного об' єкта

грн. Розрахунковий показник
0,00 0,00 0,00

середні витрати на встановлення однієї берегоукріплювальної 
споруди

грн. Розрахунковий показник
0.00 100 000,00 100 000,00

Начальник Відділу фінансів

Селищний голова М.М.Мацалак

Л.В. Василів

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів
(Назва місцевого фінансового органу)

(і н і ці ал iv і н і ці ал, прі зв ище)

28.12,2021
(Дата погодження)

м.п.



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)

29.12.2021№ 260__________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (К°Д бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. _ 0100000 Вигодська селищна рада 04355875_______
(код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0118312 8312 0512 Утилізація відходів 0952700000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 226 557,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 226 557,00 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", рішення Вигодської 
селищної ради від 22.12.2021 №1202-13/2021 "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.і:іі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п І Ііль державної політики

1 Збезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5
і Збір, вивіз та утилізація ТПВ 0,00 196 557,00 196 557,00
2 Придбання контейнерів для збору побутових відходів 0,00 30 000,00 ЗО 000,00

УСЬОГО 0,00 226 557,00 226 557,00

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 охорони навколишнього природнього середовища на території Вигодської 
територіальної громади на 2021-2025 роки

0,00 226 557,00 226 557,00

Усього 0,00 226 557,00 226 557,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5 6 7
затрат

обсяг видатків для придбання контейнерів для збору побутових 
відходів

грн. Кошторис 0,00 30 000,00 ЗО 000,00

1 обсяг видатків на вивіз та утилізацію відходів ТПВ ірн. Кошторис 0,00 196 557,00 196 557,00
продукту

кількість контейнерів планується придбати шт. План 0,00 41,00 41,00
2 кількість населених пунктів од. План 0.00 17,00 17,00

ефективності
середня вартість одного контейнера для збору побутових відходів ірн. Розрахунковий показник 0,00 732,00 732,00

3
середня вартість витрат на вивезення таугилізацію відходів ТПВ з 

одного населеного пункту
ірн. розрахунковий показник

0,00 11 562,00 11 562,00

Селищний голова
V, '-і,

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів_______________________
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Відділу фінансів

28.12:2021
(Дата погодження)

м,п.



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

1._____________0100000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 01 10000 _
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 01 і 9770_____________
(код І Ірограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада

Вигодська селищна рада

9770

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.12.2021№ 260__________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

_______________________________________________________________________ ________04355875_______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0180

04355875
(код за ЄДРПОУ)

(код Типової програмної класифікації видатківта 
кредіггування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

видатківта кредитування місцевого бюджету)

0952700000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 203 197,00 v гривень, у тому числі загального фонду 969 050,00 гривень та

спеціального фонду- 2 234 147,00 х/ 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 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 №277-5/202 1 "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”, рішення Вигодської селищної ради від 28.09.2021 
№798-10/2021 "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 
Вигодськоїселищної ради від 07.12.2021 №1188-12/2021 "Про внесення змін до рішення Вигодськоїселищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про бюджет Вигодськоїселищної

6. Цілі державної полі тики, па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної 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

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 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

969 050,00 2 234 147,00 3 203 197,00

УСЬОГО 969 050,00 2 234 147,00 3 203 197,00

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

Надання іншої субвенції з місцевого бюджету' (для співфінансування 
інвестиційного проекту регіонального розвитку "ЗОШ 1-І 11 ст. в 

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

грн. Кошторис 0,00 2 202 647,00 2 202 647,00

Надання іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція Долинській 
ТГ за надання освітніх послуг Долинським МНВК)

грн. Кошторис 219 000,00 0.00 219 000,00

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

для обслуговування одиноких громадян Вигодської ТГ)
грн. Кошторис 298 290,00 0,00 298 290,00

Надання іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція Долинській 
ТГ на поточний ремонт Шевченківської амбулаторії)

грн. Кошторис 49 000,00 0,00 49 000.00

Надання іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція 
Рожнятівській селищній ралі за спожиті енергоносії ФАП с.Ілемня) грн. Кошторис 20 000,00 0.00 20 000,00

Надання іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція Івано- 
Франківському обласному бюджету для співфінансування видатків 
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа")

грн. Кошторис 0.00 ЗІ 500.00 31 500,00

Надання іншої субвенції з місцевого бюджету (для співфінансування 
проекту "Створення культурно-туристичного маршруту "Дикий 

шлях"

грн. Кошторис 5 000,00 0,00 5 000,00

1 Надання іншої субвенції з місцевого бюджету грн. Кошторис 377 760,00 0,00 377 760,00



Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Відділу фінансів

28.12.2021
(Дата погодження)

м.п.



М.М.Мацалак

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Василів

(ініціали/ініціал, прізвище)


