
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.09.2022 № 158 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 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, взявши 
до уваги рішення Вигодської селищної ради від 22.12.202Іроку №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 Вигодської селищної ради 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», рішення виконавчого 
комітету Вигодської селищної ради від 31.05.2022 №208 "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 28.06.2022 №1343-18/2022 "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 21.07.2022 №1354-19/2022 "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 16.09.2022 №1401-21/2022 "Про внесення змін до рішення 
Вигодської селищної ради від 22.12.2021 №1204-13/2021 "Про бюджет 
Вигодської селищної територіальної громади на 2022 рік», керуючись ст.42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
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1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік за 

кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: 
КВК 01 Органи місцевого самоврядування
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 0116030 Організація благоустрою населених пунктів;
КПКВКМБ 0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів.

2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік в розрізі кодів 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а саме: 
КВК 01 Органи місцевого самоврядування
КПКВКМБ 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

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

Секретар ради Світлана ЖАБ’ЯК



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 вересня 2022№ 158____________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

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)

3. 0113160 3160 1010

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

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)

420 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 420 000,00 гривень та

спеціального фонду- fl,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 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 16.09.2022р №1401-21/2022 "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_____________________________________________________________ _____________________________

№ 3/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



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. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 420 000,00 0,00 420 000,00

УСЬОГО 420 000,00 0,00 420 000,00

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

420 000,00 0,00 420 000,00

Усього 420 000,00 0,00 420 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 обсяг видатків для надання соціальних послуг грн. Кошторис 420 000,00 0,00 420 000,00
продукту

1 кількість отримувачів соціальних послуг осіб План 120,00 0,00 120,00
ефективності

1 середній розмір витрат для надання соціальних послуг грн. Розрахунковий показник 3 500,00 0,00 3 500,00

ч

Відділ фінансів Вигодської селищної ради 
(Назва місцевого фінансового органу)

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
Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 вересня 2022№ 158_____________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1._____________0100000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада_______________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04355875
(код за ЄДРПОУ)

2._____________0110000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0116030_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада
(найменування відповідального виконавця)

04355875
(код за ЄДРПОУ)

______________ 6030______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0620_________
(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 7 487500,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 477 500,00 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", 
рішення Вигодської селищної ради від 16.09.2022р №1401-21/2022 "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

6 248 011,00 0,00 6 248 011,00

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 7 477 500,00 10 000,00 7 487 500,00

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

7 477 500,00 10 000,00 7 487 500,00

Усього 7 477 500,00 10 000,00 7 487 500,00

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 6 248 011,00 0,00 6 248 011,00
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 6 248 011,00 одо 6 248 011,00

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

якості
1 забезпечення протягом року безперервного освітлення вулиць відс. Розрахунковий показник 100,00 0,00 100,00

Секретар ради
//

ПОГОДЖЕНО
'(підпис)

Світлана ЖАБ'ЯК
(ініціапи/ініціал, прізвище)

Відділ фінансів Вигодської селищної ради

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
Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 вересня 2022№ 158_____________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Вигодська селищна рада_______________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04355875
(код за ЄДРПОУ)

1._____________0100000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Вигодська селищна рада 04355875

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0117461

(найменування відповідального виконавця)

7461 0456

(код за ЄДРПОУ)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 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 250 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 250 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в 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 №106-4/2021 "Про 
Програму утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Вигодської територіальної 
громади на 2021-2025роки", рішення Вигодської селищної ради від 16.09.2022р №1401-21/2022 "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 Покращення якості надання транспортних послуг, 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



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Зимове утримання автомобільних доріг 150 000,00 0,00 150 000,00
2 Поточний ремонт вул.І.Франка смт.Вигода 100 000,00 0,00 100 000,00

УСЬОГО 250 000,00 0,00 250 000,00

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 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

250 000,00 0,00 250 000,00

Усього 250 000,00 0,00 250 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
затрат

обсяг видатків на зимове утримання автомобільних доріг в 
населених пунктах

грн. Кошторис 150 000,00 0,00 150 000,00

обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього 
покриття

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

продукту
Кількість населених пунктів од. План 15,00 0,00 15,00

Кількість об'єктів дорожнього покриття платується відремонтувати од. План 1,00 0,00 1,00

ефективності
середні витрати на зимове утримання доріг одного населеного 

пункту
грн. Розрахунковий показник 10 000,00 0,00 10 000,00

середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту дорожнього 
покриття

грн. Розрахунковий показник 100 000,00 0,00 100 000,00



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Вигодська селищна рада____________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 вересня 2022№ 158_____________________________
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1._____________0100000_____________ Вигодська селищна рада________________________________________________________________________ 04355875

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

2. _ 0110000 Вигодська селищна рада 04355875
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3. 0119800 0180

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів________________________________________________

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

0952700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 150 000,00 гривень та

спеціального фонду- fl,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запрвадження програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Вигодської селищної ради від 22.04.2021р №276-5/2021 "Про Програму профілактики злочинності та правопорушень на 2021- 
2025 роки", рішення Вигодської селищної ради від 11.03.2021р №118-4/2021 "Про Програму запобігання винекнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та 
підвищення рівня готовності пошуково-рятувального відділення (смт.Вигода) 2-ї СПРГ СПРЧ АРЗ СП на 2021-2025 роки", 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 16.09.2022р №1401-21/2022 "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 субвенції на виконання "Програми профілактики злочинності та правопорушень на 2021 -2025_£оки"

2 Надання субвенції на виконання "Програми запобігання винекнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності пошуково-рятувального відділення (смт.Вигода) 2-ї 
СПРГ СПРЧ АРЗ СП на 2021-2025роки"

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

2 Надання субвенції на виконання "Програми запобігання винекнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності пошуково-рятувального відділення (смт.Вигода) 2-ї 
СПРГ СПРЧ АРЗ СП на 2021 -2025роки"



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

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

100 000,00 0,00 100 000,00

2

Надання субвенції на виконання "Програми запобігання винекнення надзвичайних 
ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності пошуково- 
рятувального відділення (смт.Вигода) 2-ї СПРГ СПРЧ АРЗ СП на 2021-2025роки”

50 000,00 0,00 50 000,00

УСЬОГО 150 000,00 0,00 150 000,00

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 профілактики злочинності та правопорушень на 2021 -2025 роки 100 000,00 0,00 100 000,00

2
Програма запобігання винекнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного 
характеру та підвищення рівня готовності пошуково-рятувального відділення 
(смт.Вигода) 2-ї СПРГ СПРЧ АРЗ СП на 2021-2025роки"

50 000,00 0,00 50 000,00

Усього 150 000,00 0,00 150 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Світлана ЖАБ'ЯК

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

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Надання субвенції на виконання Програми профілактики 
злочинності та правопорушень

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

2

Надання субвенції на виконання "Програми запобігання винекнення 
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та 
підвищення рівня готовності пошуково-рятувального відділення 

(смт.Вигода) 2-ї СПРГ СПРЧ АРЗ СП на 2021-2025роки"
грн. Кошторис 50 000,00 0,00 50 000,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

Секретар ради

(Н
щної ради

м.

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Вигодської с

підпис)

Людмила ВАСИЛІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)


