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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
Наказ / розпорядчий документ
розпорядженнях» 202 від 12.10.2020року Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.____________0100000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Перещепинська міська рада 04338463
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Перещепинська міська рада 04338463
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

2.____________0110000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0110150 0150 0111

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

04558000000

(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 16 099 766,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 928 766,00 гривень та

спеціального фонду- 171000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; ,
Закон України від 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, 
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» 
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019р. №20-17/УП.
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Плану соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської міської об'єднаної територіальної громади на 
2020 рік" від 24 грудня 2019 року №1-17/УІІ;і

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

№ з/п Ціль державної політики

1 забезпечення ефективного виконання наданих законодавством повноважень

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

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 Перещепинського міською радою наданих законодавством повноважень, в 
тому числі заходи з інформатизації

15 928 766,00 80 000,00 16008 766,00

2 Поповнення матеріально- технічної бази, в тому числі заходи з інформатизації 0,00 91 000,00 91 000,00
УСЬОГО 15 928 766,00 171 000,00 16 099 766,00

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

Програми розвитку місцевого самоврядування 
діяльності органів місцевого самоврядування 
Перещепинської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2019-2022 роки

0,00 91 000,00 91 000,00

2
Програма інформатизації Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади 
на2019-2022рр.

40 000,00 80 000,00 120 000,00

Усього 40 000,00 171 000,00 211 000,00

11. іі показники бюджетної

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 62,50 0,00 62,50
Продукту 0,00

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 3 580,00 20,00 3 600,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. журнал реєстрації рішень сесій 1 730,00 3,00 1 733,00

0,00
кількість вИ^жднйслиЙґв^зв^^ень,,заяв, скарг на одного

од.
розрахунок

60,10 0,00 60,10

кільн&^іпгійяйих ноомативнєьйраЕЙвих актів на одного
од.

розрахунок”
29,00 0,00 29,00

// ,*%і/і^ти на утриманщГбднієї йтатноїОдиниці грн. розраху}Шк 254 860,25 2 736,00 257 596,25

Перещепинський міський
(підпис) *

Савельев В.І.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядженнях» 202 від 12.10.2020року Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

1.____________0100000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Перещепинська міська рада______________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04338463
(код за ЄДРПОУ)

2.____________0110000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Перещепинська міська рада_________________________________
(найменування відповідального виконавця)

04338463
(код за ЄДРПОУ)

3. 0113242
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3242
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1090
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 

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

04558000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 021 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 021 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ,
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019р. №20-17/VIL
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Плану соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської міської об'єднаної територіальної громади на 
2020 рік" від 24 грудня 2019 року №1-17/УІІ

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня життя населення
Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади, які перебувають у складних життєвих обставинах та неспроможні їх самостійно подолати

7. Мета бюджетної програми t
Підвищення рівня життя населення
Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади, які перебувають у складних життєвих обставинах та неспроможні їх самостійно подолати

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



1 Ізабезепечення надання додаткової соціальної 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 надання додаткової соціальної допомоги 1 021 000,00 0,00 1 021 000,00

УСЬОГО 1 021 000,00 0,00 1 021 000,00

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
Комплексна
програми соціального захисту 
населення Перещепинської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2021 роки

1 021 000,00 0,00 1 021 000,00

Усього 1 021 000,00 0,00 1021000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
Продукту ♦ 0,00

Кількість населення, яке звернулося за допомогою осіб 510,00 0,00 510,00
кількість осіб, яким надана одноразова грошова допомога осіб 510,00 0,00 510,00

Ефективності 0,00
Середній розмір одноразової грошової допомоги грн. 2 000,00 0,00 2 000,00

Відсоток-населення, яке отримало одноразову допомогу ВІДС. 100,00 0,00 100,00

М.П.

його

12,10.20
(Дата погоджен

Перещепинськии міській’толова’

(Назва місцев<ф5ов|інансового

Перещепинс^:й|'^іський
(підпис)

(підпис) (ініціалиЛніціал, прізвище)

(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
Наказ І розпорядчий документ
розпорядженнях» 202 від 12.10.2020року Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради 04338463
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0110000 Апарат (секретаріат) місцевої ради 04338463
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 04558000000
(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 800 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 1 189 000,01 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, 
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» 
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019р. №20-17/VIL
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Плану соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської міської об'єднаної територіальної громади на 
2020 рік” від 24 грудня 2019 року №1-17/УІІ:

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

№ з/п Ціль державної політики

1 забезпечення якісного духовного та естетичного виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку установ та закладів культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



9. Напрями використання бюджетних коштів
Ч-гривень

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

1 2 3 4 5
1 здійснення заходів з капітального ремонту закладів культури 0,00 1 189 000,01 1 189 000,01

УСЬОГО 0,00 1 189 000,01 1189 000,01

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень 3

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

1 2 3 4 5

1
Програма соціально-економічного 
та культурного розвитку Перещепинської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

0,00 1 189 000,01 1 189000,01

Усього 0,00 1 189 000,01 1189 000,01

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 • 0,00

витрати на капітальний ремонт закладів культури грн. 0,00 1 189000,01 1 189 000,01
Продукту 0,00

Кількість об'єктів ремонту закладів культури грн. 0,00 1,00 1,00
Ефективності 0,00

Середні витрати на ремонт одного закладу культури грн. 0,00 1 189 000,01 1 189000,01
Якості 0,00

Рівень готовності ремонту закладів культури грн. 0,00 0,00 0,00

(підпис)

(підпис)

Перещепинські^ЯЯЇфж

погод
Перещепи не
(Назва місі&<®оЖЬансовог<^рі^н^ /
ГТ JPІ ® І ~ •
Перещепвд§ькии МІС

ІМХ \

(інішалиАніціал, прізвище)

(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
Наказ / розпорядчий документ 
розпорядження № 202 від 12.10.2020року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_______________________ №_______________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Перещепинська міська рада_________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04338463
(код за ЄДРПОУ)

1.____________0100000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Перещепинська міська рада 04338463
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0110191 0191 0160 Проведення місцевих виборів 04558000000
(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 998 794,00 гривень, у тому числі загального фонду 998 794,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, 
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» 
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019р. №20-17/VIL
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Плану соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської міської об'єднаної територіальної громади на 
2020 рік" від 24 грудня 2019 року №1-17/УП ;

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку мдста

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного фінансування проведення місцевих виборів

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання

Ч -

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. 998 794,00 0,00 998 794,00

УСЬОГО 998794,00 0,00 998 794,00

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 0,00

Кількість виборців од. 14 600,00 0,00 14 600,00
Продукту 0,00

Матеріально-технічне забезпечення виборців гри. • 998 794,00 0,00 998 794,00
Ефективності 0,00

Розмір витрат розрахунку на 1 виборця грн. 68,41 0,00 68,41
Якості 0,00

^і^^'ЗЗвдсо'гок^ііагеріально-технічногозабезпеченн відс. 100,00 0,00 100,00

Перещепинсі

Перещепині

(підпис)

(підпис)

совог

(ініціали/Ініціал, прізвище)

пого
Перещепинсйкзді 
(Назва місцевог?£<ій

М.П.

12,10, 

(Дата погоджені

(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
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження № 202 від 12.10.2020року

кредитування місцевого бюджету)

1. 0100000

X.
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Перещепинська міська рада 04338463
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0110000 Перещепинська міська рада 04338463
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0116083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

04558000000

(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 779 968,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 778 968,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» 
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019р. №20-17/VIL
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Плану соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської міської об'єднаної територіальної громади на 
2020 рік" від 24 грудня 2019 року №1-17/УІІ

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

№з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення житлом дитячі будинки сімейного тііпу.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа 



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п 'Завдання•с •

1 Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення житлом дітей-сиріт 0,00 778 968,00 778 968,00

УСЬОГО 0,00 778 968,00 778968,00

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 0,00

Кількість житла, придбаного для дітей-сиріт од. рішення виконкому 0,00 2,00 2,00
Продукту 0,00

загальна площа придбаного житла м.кв. рішення виконкому 0,00 66,00 66,00
Ефективності 0,00

середня вартість 1 м2 придбаного житла грн. Розрахунок ..—ч 0,00 11 802,00 11 802,00

Перещепинський міський голова
(підпис)

Савельев В.І.

пого
Перещепі

Пе н^ськии

И О
[ а 12.10.2020 is

(ініціалиЛніціал, прізвище)

(ініціали/їніціал, прізвище)

4


