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ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА j

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.12.2022 №205 смт.Вигода

Про внесення змін до паспортів ,4
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 22.12.2021року №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», рішення Вигодської 
селищної ради від 18.10.2022 №1420-22/2022 "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
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селищної ради від 18.11.2022 №1454- 23/2022 "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»:

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 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 0110180 Інша діяльність у сфері державного управління;
КПКВКМБ 0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню;
КПКВКМБ 0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю;
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 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету;
КПКВКМБ 0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони;
КПКВКМБ 0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету.

2 .Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на Відділ 
фінансів Вигодської сел ищноїради.
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Селищний голова 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
Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.12.2022№ 205_____________________________

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)

Вигодська селищна рада
(найменування відповідального виконавця)

04355875
(код за ЄДРПОУ)

0110150 0150 0111

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

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

0952700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 22 455 900,00

спеціального фонду- 150 000,00 ... гривень.

гривень, у тому числі загального фонду 22 305 900,00 гривень та

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 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 18.10.2022р №1420-22/2022 
"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 18.11.2022р №1454-23/2022 "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 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

іі? ■я'Ж Ш



8. Завдання бюджетної програми

№ 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

1 2 3 4 5

1 Здійснення виконавчим апаратом Вигодської селищної ради наданих законодавством 
повноважень

22 110 900,00 0,00 22 110 900,00

2 Поточний ремонт адмінприміщення Вигодської селищної ради 195 000,00 0,00 195 000,00
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового використання 0,00 150 000,00 150 000,00

УСЬОГО 22 305 900,00 150 000,00 22 455 900,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
затрат

обсяг видатків на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

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

обсяг видатків на поточний ремонт адмінприміщень Вигодської 
селищної ради

грн. Кошторис 195 000,00 0,00 195 000,00

1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 82,00 0,00 82,00
продукту

кількість обладнання та предметів планується придбати од. Потреба 0,00 4,00 4,00
кількість об'єктів планується відремонтувати од. План 2,00 0,00 2,00

1
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.
Вхідна документація, реєстрація 

заяв, скарг та пропозицій громадян 4 072,00 0,00 4 072,00

2
кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.
Рішення сесій, рішення виконкому, 
розпорядження селищного голови 1 537,00 0,00 1 537,00

ефективності
середня вартість одного обладнання, предмету грн. Розрахунковий показник 0,00 37 500,00 37 500,00

середні витрати на поточний ремонт одного об' єкту грн. Розрахунковий показник 97 500,00 0,00 97 500,00

1
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника од.
Вхідна документація, реєстрація 

заяв, скарг та пропозицій громадян 50,00 0,00 50,00



Селищний голова

кількість прийнятих нормативнсг-правових актів на одного

______витрати на утримання однієї штатної одиниці______

Рішення сесій, рішення виконкому, 
розпорядження селищного голови 19,00

269 645,12

Микола МАЦАЛАК

19,00

269 645,12

ПОГОДЖЕНО:/^7 ф I
Відділ фінансів Виґбдської селищної ради 
(Назва місцевого .AiftarfqogOTO-opraHVji

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник

________ 28.10.2(^1 \
(Дата гюголже)ф^)> _______

М.П. \Л*°д 4402>

Людмила ВАСИЛІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)
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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)

01.12.2022№ 205_____________________________

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. 0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 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)

180 000,00 J гривень, у тому числі загального фонду 180 000,00 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 Вигодської селищної ради від 11.03.2021р №120-4/2021 "Про 
Програму розвитку місцевого самоврядування Вигодської територіальної громади на 2021-2025роки",рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021р №1204-13/2021 "Про бюджет 
Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік", рішення Вигодської селищної ради від 18.11.2022р №1454-23/2022 "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 діяльності органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми________________________________________________________

№ з/п Завдання

1 Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

‘Йіц. Йї; льЖ доліЙ" йЙІку Mijfesiife -НА/ЙІк 'ШЖ 'дії'’•'Mt . . ? .. 'Ші' аіМі А



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

1 2 3 4 5
1 Придбання медіа продукції, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 10 000,00 0,00 10 000,00

2

Розроблення містобудівної документації, документації із землеустрою, нормативно- 
грошових оцінок, експертних оцінок, організація земельних аукціонів, виготовлення та 
експертиза робочих проектів, виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомості

170 000,00 0,00 170 000,00

УСЬОГО 180 000,00 0,00 180 000,00

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 місцевого самоврядування Вигодської територіальної громади на 
2021-2025 роки

180 000,00 0,00 180 000,00

Усього 180 000,00 0,00 180 000,00

11. показники

№з/п Показники
Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Обсяг видатків на придбання медіа продукції, предметів матеріалів, 
обладнання та інвентарю

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

3

Обсяг видатків на розробл. містобудів. документ., документ, із 
землеустрою, норматив.грош. оцінок,експертних оцінок, організація 
земельн. аукціонів,виготовл. та експертиза робоч. проектів,виготовл. 

технічних паспортів на об'єкти нерухомості

грн. Кошторис 170 000,00 0,00 170 000,00

продукту
1 Кількість предметів планується придбати од. Потреба 20,00 0,00 20,00
3 Кількість документацій планується розробити од. Потреба 5,00 0,00 5,00

—■ -\j. ефективності

1 Середня вартість на придбанням^діапродукції, предметів матеріалів, 
обладіїаннятамнвентарю

грн. Розрахунковий показник 500,00 0,00 500,00

3
/Середні витрати-на виготовлення однієї документації

------ h ч і L.___ а—/—н________________________
грн.

Рішення сесій, рішення виконкому, 
розпорядження селищного голови 34 000,00 0,00 34 000,00

погог
Відділ фїі 
(Назі

Начі

м.п.

Микола МАЦАЛАК
(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Людмила ВАСИЛІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ї Я FA І п

'■fe .« %



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)

01.12,2022№ 205_____________________________

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 

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

3. 0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 311 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 161 500,00 гривень та

спеціального фонду- 150 000,00 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 №50-2/2020 "Про 
Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Вигодська міська багатопрофільна лікарня" Вигодської селищної ради Івано-Франківської області на 
2021-2025роки",рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021р №1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік", 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 територіальної 
громади на 2022рік", 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 територіальної громади на 2022рік", рішення Вигодської селищної ради від 18.11.2022р №1454-23/2022 "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 надання населенню стаціонарної медичної допомоги

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

а- %...



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2 161 500,00 0,00 2 161 500,00
2 Монтаж системи киснепостачання 0,00 150 000,00 150 000,00

УСЬОГО 2 161 500,00 150 000,00 2 311 500,00
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 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
"Вигодська міська багатопрофільна лікарня" Вигодської селищної ради Івано- 
Франківської області на 2021-2025 роки

2 161 500,00 150 000,00 2 311 500,00

Усього 2 161 500,00 150 000,00 2 311 500,00
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

1 кількість установ од. Мережа закладів 1,00 0,00 1,00
2 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 70,25 0,00 70,25
3 у т. ч. лікарів од. Штатний розпис 13,75 0,00 13,75
4 кількість ліжок у звичайних стаціонарах од. Форма 20 55,00 0,00 55,00
5 обсяг видатків на проведення монтажу системи киснепостачання грн. Кошторис 0,00 150 000,00 150 000,00

продукту
1 кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах од. Форма 20 14 000,00 0,00 14 000,00
2 кількість лікарських відвідувань осіб Форма 20 27 000,00 0,00 27 000,00
3 кількість пролікованих хворих у стаціонарі осіб Форма 20 1 400,00 0,00 1 400,00

4 кількість об'єктів, в яких планується покращити матеріально- 
технічну базу

од. План 0,00 1,00 1,00

ефективності
1 завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах днів Форма 001-30 300,00 0,00 300,00
2 середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого днів Форма 001-30 9,00 0,00 9,00
3 середні витратй на мЬнтаж киснепостачання грн. Розрахунковий показник 0,00 150 000,00 150 000,00

itljlA якості'Ч
1 рівець вияиаення захворювань на-ранніх стадіях відс. 70,00 0,00 70,00

2 рівень вия^нфїЦахрббювань у'Осіб працез)итного віку на ранніх 
стадіях

відс. 73,00 0,00 73,00

3..<^-сЛЬ Ві-зйокенйя рівня/захворЮваності (порівняно з попереднім роком відс. уу 0,50 0,00 0,50
зниження показника летальності відс. j// 7 1,00 0,00 1,00

Сели^аЦйеб 
// у

ІІОіЗдЖЕІ
Відділ фінансів І

ова \ 1 1 / Р // Микола МАЦАЛАК

GfeK
селціцноШ ди* ,/^553'!^ _ J

^^^/^.^(пїдпис) (ініцігїли/ініціал, прізвище)

(Назва-,місцсірго

Начальник * х
фпіансов5гооріану),у' !И/ J fi

"==х——___________________ HLW________________________ Людмила ВАСИЛІВ
440^' ’ (ініціали/ініціал, прізвище)
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(Дата погодженая)——



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)

01.12.2022№ 205_____________________________
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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)

0113104 3104

(найменування відповідального виконавця)

1020

(код за ЄДРПОУ)

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

0952700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків 
кредитування місцевого бюджету)

та (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 1 773 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 773 500,00 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 22.12.2021р №1198-13/2021 "Про 
затвердження Програми підтримки діяльності комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" 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 18.11.2022р №1454-23/2022 "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 соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадян похилого віку, інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів 
праці та соціального захисту населення

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

8. Завдання бюджетної програми_________________________________________________________________________________________________________ ■_________________________

№з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

-.Шь,- &І4ь ‘ійііі Ж Ж. &



гривень

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

1 2 3 4 5

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

1 773 500,00 0,00 1 773 500,00

УСЬОГО 1 773 500,00 0,00 1 773 500,00

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 підтримки діяльності комунального закладу "Центр надання соціальних 
послуг" на 2022-2025 роки

1 773 500,00 0,00 1 773 500,00

Усього 1 773 500,00 0,00 1 773 500,00

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

1 кількість установ од. Мережа закладів 1,00 0,00 1,00
2 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 27,00 0,00 27,00

3 у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають 
соціальні послуги

од. Штатний розпис 12,00 0,00 12,00

продукту

1 чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)

осіб Статистика 97,00 0,00 97,00

2 чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням 
(наданням соціальних послуг)

осіб Статистика 97,00 0,00 97,00

ефективності

1
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, 

фахівця та робітника, які надають соціальні послуги
X іВ.ДАїл

осіб
Розрахунковий показник

8,00 0,00 8,00

якості';

1 відсоток осій, охоплених соціальний обслуговуванням, до загальної 
чисельност.їосіб. які потребують соціальних послуг

відс. 100,00 0,00 100,00

Микола МАЦАЛАКрМ \ <5

ххг
1 о
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Селищний голова
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(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)

01.12.2022№ 205_____________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з

3. 0113160 3160 1010 інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 0952700000
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

(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 830 000,00 \. гривень, у тому числі загального фонду 830 000,00 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 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", рішення Вигодської селищної ради від 18.10.2022р №1420-22/2022 "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 18.11.2022р №1454-23/2022 "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 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

Жі & 'it. .Чь й. .Ійк Шь. *1 и,- - Ж Ifc fc Л 11. . 1 ta. її . М W’ik Її 41 w fc4tA. 11. і Й- * ..Л:



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 830 000,00 0,00 830 000,00

УСЬОГО 830 000,00 0,00 830 000,00

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

830 000,00 0,00 830 000,00

Усього 830 000,00 0,00 830 000,00

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 830 000,00 0,00 830 000,00
продукту

1 кількість отримувачів соціальних послуг осіб План 150,00 0,00 150,00
ефективності



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)

01.12.2022№ 205_____________________________

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. 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 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)

8 381 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 371 500,00 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", рішення Вигодської селищної ради від 18.10.2022р №1420-22/2022 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від

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

7 022 011,00 0,00 7 022 011,00

2 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах населених пунктів 9 489,00 0,00 9 489,00
3 Вивезення ТПВ 240 000,00 0,00 240 000,00
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 8 371500,00 10 000,00 8 381 500,00

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

7 697 500,00 10 000,00 7 707 500,00

Усього 7 697 500,00 10 000,00 7 707 500,00

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 6 348 011,00 0,00 6 348 011,00
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 240 000,00 0,00 240 000,00
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 6 348 011,00 0,00 6 348 011,00

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 14 118,00 0,00 14 118,00
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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

01,12,2022№ 205_____________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0100000 Вигодська селищна рада

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
3. 0117461 7461 0456 інфраструктури за рахунок коштів 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 800 000,00 \/ гривень, у тому числі загального фонду 800 000,00 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 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", рішення Вигодської селищної ради від 18.11.2022р №1454-23/2022 "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 та поточний ремонт автомобільних доріг

* /' ’ '> •" і ' 'і -я, і ■ Н. > і її ' і і » і Ч #' ‘ <!»,<( - і . ~



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 дорожнтого покриття 650 000,00 0,00 650 000,00

УСЬОГО 800 000,00 0,00 800 000,00

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

800 000,00 0,00 800 000,00

Усього 800 000,00 0,00 800 000,00

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 650 000,00 0,00 650 000,00

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

Кількість об'єктів дорожнього покриття платується відремонтувати од. План 5,00 0,00 5,00

ефективності
середні витрати на зимбв'е утриманняі доріг одного населеного 

/У'ь. 'пункту
грн. Розрахунковий показник 10 000,00 0,00 10 000,00

середні витрати^ ц^очний ремонт.рднбгр;Об^кту дорожнього
Z покриття

грн. /Розрахунковий показник 130 000,00 0,00 130 000,00



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)

01.12.2022№ 205_____________________________

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)

0118130

(найменування відповідального виконавця)

8130 0320

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 0952700000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 633 600,00 гривень, у тому

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

числі загального фонду 633 600,00 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 Вигодської селищної ради від 11.04.2019р №42-4/2019 "Про 
комплексну Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки Вигодської селищної ради на період 2019-2023 роки",рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021р №1204- 
13/2021 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік", рішення Вигодської селищної ради від 18.11.2022р №1454-23/2022 "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 здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежаи 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

633 600,00 0,00 633 600,00

УСЬОГО 633 600,00 0,00 633 600,00

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

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

633 600,00 0,00 633 600,00

Усього 633 600,00 0,00 633 600,00

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 здійснення контролю за дотриманням 
протипожежних вимог та нещасних випадків

грн. Кошторис 633 600,00 0,00 633 600,00

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

кількість виїздів на об’єкти пожежного нагляду од. Журнал реєстрації 20,00 0,00 20,00
ефективності

середні видатки на ліквідацію однієї пожежі грн. Розрахунковий показник 31 680,00 0,00 31 680,00
якості Z

динаміка обсягів збитків^ завданих цожежами/надзвичайними 
ситуаціямц<5ггбрівняно з попереднім роком

відс. Розрахунковий показник 100,00 0,00 100,00

Селищний голова

офі

На

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів-ВиЕйдеькрї селищної

Микола МАЦАЛАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ВАСИЛІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

органу)
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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)

01.12.2022№ 205_____________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

2.

3.

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

кредитування місцевого бюджету)

0110000 Вигодська селищна рада

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

04355875
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0119770 9770

(найменування відповідального виконавця)

0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

(код за ЄДРПОУ)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

0952700000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 038 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 038 200,00 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 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", 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 територіальної громади на 2022рік", рішення Вигодської селищної ради від 21.07.2022р №1354-19/2022 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від

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 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

2 038 200,00 0,00 2 038 200,00

УСЬОГО 2 038 200,00 0,00 2 038 200,00

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

1 Надання іншої субвенції з місцевого бюджету грн. Кошторис 44 173,00 0,00 44 173,00

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

грн. Кошторис 94 927,00 0,00 94 927,00

3
Надання іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція 

Рожнятівській селищній раді за спожиті енергоносії ФАЛ с.Ілемня) грн. Кошторис 22 500,00 0,00 22 500,00

4

Надання іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція Долинській 
ТГ для відшкодування за спожиті енергоносії КШГЦПМД" 

Долинської м/ради,які розміщені на території Вигодської ТГ)
грн. Кошторис 26 600,00 0,00 26 600,00

5

Надання іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція Івано- 
Франківському обласному бюджету на утримання автомобільної 

дороги місцевого значення Новошин-Пшеничники)
грн. Кошторис 200 000,00 0,00 200 000,00

6
Надання іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція Івано- 

Франківському обласному бюджету на утримання автомобільної 
дороги місцевого значення Вигода-Підбереж)

грн. Кошторис 200 000,00 0,00 200 000,00

7
Надання іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція Івано- 

Франківському обласному бюджету на утримання автомобільної 
дороги місцевого значення Вигода-Новий Мізунь)

грн. Кошторис 600 000,00 0,00 600 000,00

8

Надання іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція Івано- 
Франківському обласному бюджету на утримання автомобільної 

дороги місцевого значення Старий Мізунь-Кропивник)
грн. Кошторис 300 000,00 0,00 300 000,00



9
Надання іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція Івано- 

Франківському обласному бюджету на утримання автомобільної 
дороги місцевого значення Шевченкове-Підліски)

грн. Кошторис 200 000,00 0,00 200 000,00

10
Надання іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція Івано- 
Франківському обласному бюджету на утримання автомобільної 

дороги місцевого значення Максимівка-Лолин)
грн. Кошторис 150 000,00 0,00 150 000,00

11
Надання іншої субвенції з місцевого бюджету (субвенція Івано- 

Франківському обласному бюджету на утримання автомобільної 
допогиАпсцевого значенняЛуги-Ілемня)

грн. Кошторис' 200 000,00 0,00 200 000,00

м.

ПОГОДЖЕНО^ 
Відділ фінаїїсі'в Вііїо. 
(Назва місцевого фіна

Селищний голова

£

У4355»
* ПрМ

(підпис)

ідпис)

Микола МАЦАЛАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ВАСИЛІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)
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