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ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.04.2022 № 63 смт.Вигода

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства 
фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових 
програмної класифікації видаїків га 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, взявши 
до уваги рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021 року №1204-13/2021 
«Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік», рішення 
Вигодської селищної ради від 25.02.2022 №1245-15/2022 "Про внесення змін до 
рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021 №1204-13/2021 "Про бюджет 
Вигодської селищної територіальної громади на 2022 рік, рішення Вигодської 
селищної ради від 05.03.2022 №1266-16/2022 "Про внесення змін до рішення 
Вигодської селищної ради від 22.12.2021 №1204-13/2021 "Про бюджет 
Вигодської селищної територіальної громади на 2022 рік, рішення виконавчого 
комітету від 30.03.2022 № 179 "Про внесення змін до рішення Вигодської 
селищної ради від 22.12.2021 №1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської селищної 
територіальної громади на 2022 рік, керуючись ст.42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік в розрізі кодів 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:
КВК 01 Органи місцевого самоврядування
КПКВКМБ 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення;
КПКВКМБ 01 16030 Організація благоустрою населених пунктів; 
КПКВКМБ 01 19770 Інші субвенції з місцевого бюджету.

2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік за кодом програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:
КВК 01 Органи місцевого самоврядування
КПКВКМБ 0113230 Вилазки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо 
переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєного стану.



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

Селищний голова Микола МАЦАЛЛК



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)

06.04.2022№ 63______________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0100000 04355875Вигодська селищна рада_______________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

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

3. 0113230 3230 1070
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо 
перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із 
введенням воєнного стану

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 300 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 300 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення виконавчого комітету від 30.03.2022р №179 "Про внесення 
змін до рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021р №1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення безкоштовним харчуванням внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану

7. Мета бюджетної програми
Організація харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану

8. Завдання бюджетної програми __________

№ з/п Завдання

1 Організація харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв' язку із введенням воєнного стану



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Організація харчування внутрішньо переміщених та/ або евакуйованих осіб у зв'язку із 
введенням воєнного стану

300 000,00 0,00 300 000,00

УСЬОГО 300 000,00 0,00 300000,00

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 для організації харчування внутрішньо переміщених 
та/або евакуйовоних осіб у зв'язку із введенням воєнного стану грн. Кошторис 300 000,00 0,00 300 000,00

продукту
Кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб осіб Внутрішній облік 500,00 0,00 500,00

ефективності
Середні витрати на одну внутрішньо переміщену та /або евакуйовону 

особу
грн. Розрахунковий показник 600,00 0,00 600,00

Селищний голова ________________ _____________________________ Микола МАЦАЛАК____________________________________________
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Вигодської селищної ради____________________________________________________________________________________________________________
(Назва місцевого фінансового органу) /п

Начальник _____________ fyj jt^f______________________________ Людмила ВАСИЛІВ___________________________________________
f'гіїдпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

________ 01.04.2022________ \/
(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)

06.04,2022№ 63______________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

109Q Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
___________________________ забезпечення______________________________________

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)

327 300,00 гривень, у тому числі загального фонду

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової 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) видатків та кредитування місцевого бюджету)

327 300,00 гривень та4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду- fl,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Українї", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Вигодської селищної ради від 26.02.2021р №103-4/2021 "Про 
Програму соціального захисту та підтримки населення Вигодської ТГ на 2022-2025роки",рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021р №1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської 
селищної територіальної громади на 2022рік", рішення Вигодської селищної ради від 25.02.2022р №1245-15/2022 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 
22.12.2021р №1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік", рішення Вигодської селищної ради від 05.03.2022р №1266-16/2022 "Про внесення 
змін до рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021р №1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік", рішення виконавчого комітету від 
30.03.2022р №179 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021р №1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік"

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 та додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА

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

8. Завдання бюджетної програми_____________________________________________________________________

№ з/п Завдання

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



Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА
Підтримка евакуйованого населення

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, ліквідація наслідків пожежі

219 300,00 0,00 219 300,00

2 Додаткова виплата ветеранам ОУН-УПА 108 000,00 0,00 108 000,00
УСЬОГО 327 300,00 0,00 327 300,00

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

327 300,00 0,00 327 300,00

Усього 327 300,00 0,00 327 300,00

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 Обсяг витрат на матеріальну допомогу грн. Кошторис 219 300,00 0,00 219 300,00
2 Обсяг витрат на виплати ветеранам ОУН-УПА грн. Кошторис 108 000,00 0,00 108 000,00

продукту
1 Кількість наданих допомог осіб План 150,00 0,00 150,00
2 Кількість ветеранів ОУН-УПА осіб План 3,00 0,00 3,00

ефективності
1 Середня сума матеріальної допомоги грн. Розрахунковий показник 1 462,00 0,00 1 462,00
2 Середня сума виплат ветеранам ОУН УПА грн. Розрахунковий показник 36 000,00 0,00 36 000,00

ЯКОСТІ
1 Відсоток позитивних рішень відс. Рр^ахунковий показник 100,00 0,00 100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Вигодської селищної ради 
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

01,04.2022**
, (Дата погодження) 

М.П.

Людмила 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)

06.04,2022№ 63______________________________

1. 0100000

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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)

0116030

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0952700000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової 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) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 467 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 457 500,00 гривень та

спеціального фонду- 10 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020р №51-2/2020 "Про 
Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради на 2022-2025роки",рішення Вигодської селищної ради від 
22.12.2021р №1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік", рішення Вигодської селищної ради від 25.02.2022р №1245-15/2022 "Про внесення 
змін до рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021р №1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік", рішення виконавчого комітету від 
30.03.2022р №179 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021р №1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради

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

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

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

6 228 011,00 0,00 6 228 011,00

2 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах населених пунктів 9 489,00 0,00 9 489,00
3 Вивезення ТПВ 120 000,00 0,00 120 000,00
4 Вуличне освітлення 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для підвищення рівня 
блогоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради

0,00 10 000,00 10 000,00

УСЬОГО 7 457 500,00 10 000,00 7 467 500,00

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 2021-2025

7 457 500,00 10 000,00 7 467 500,00

Усього 7 457 500,00 10 000,00 7 467 500,00

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 придбання обладнання довгострокового 
користування

грн. Кошторис 0,00 10 000,00 10 000,00

1 обсяг витрат на утримання комунального підприємства грн. Кошторис 6 228 011,00 0,00 6 228 011,00
2 обсяг видатків на утримання та відновлення зелених насаджень грн. Кошторис 9 489,00 0,00 9 489,00
3 обсяг видатків на вивезення ТПВ грн. Кошторис 120 000,00 0,00 120 000,00
4 обсяг видатків на забезпечення протягом року освітлення вулиць грн. Кошторис 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

продукту
кількість обладнання планується придбати од. Потреба 0,00 1,00 1,00

3 кількість комунальних підприємств од. План 1,00 0,00 1,00
4 площа території зелених насаджень, що підлягає відновленню га. План 38,00 0,00 38,00
5 кількість населених пунктів з яких вивозяться ТПВ од. План 17,00 0,00 17,00
6 кількість населених пунктів, забезпечених вуличним освітленням од. План 16,00 0,00 16,00

ефективності
середня вартість одного обладнання, що планується придбати грн. Розрахунковий показник 0,00 10 000,00 10 000,00

1 середні витрати на утримання одного комунального підприємства грн. Розрахунковий показник 6 228 011,00 0,00 6 228 011,00

2,. середні витрати на утримання одного гектара зелених насаджень грн. Розрахунковий показник 250,00 0,00 250,00
3 середні витрати на вивезення ТПВ з одного’ населеного пункту грн. Розрахунковий показник 7 060,00 0,00 7 060,00

4 середня вартість вуличного освітлення одного населеного пункту грн. Розрахунковий показник 68 750,00 0,00 68 750,00



(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)

06.04.2022№ 63______________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

3._____________0119770_____________ ________________ 9770________________ ___________ 0180___________ Інші субвенції з місцевого бюджету________________________ _______0952700000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової 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) видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1361600,00 гривень, у тому числі загального фонду 961600,00 гривень та

спеціального фонду- 400 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Українї", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021р №1204-13/2021 "Про 
бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік" рішення Вигодської селищної ради від 25.02.2022р №1245-15/2022 "Про внесення змін до рішення Вигодської 
селищної ради від 22.12.2021р №1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік", рішення Вигодської селищної ради від 05.03.2022р №1266-16/2022 
"Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021р №1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік", рішення виконавчого 
комітету від 30.03.2022р №179 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021р №1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 
2022рік"

6. Цілі державної політики, на 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



1 ІМіжбюджетні 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

961 600,00 400 000,00 1 361 600,00

УСЬОГО 961 600,00 400 000,00 1 361 600,00

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

І Надання іншої субвенції з місцевого бюджету грн. Кошторис 961 600,00 400 000,00 1 361 600,00

Селищний голова _______________ ____________________ Микола МАЦАЛАК______________________
/ /підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Вигодської селищної ради____________________________________________________________________________________________________________
(Назва місцевого фінансового органу)

М.П.

Начальник _________ _______ ______________________
(пиіии/)

__________ 01.04,2022

(Дата погодження) *

Людмила ВАСИЛІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)


