
 

 

 

   

 

 

 

 
 

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 № <Ж^/від 27.10.2020року Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1. 0100000 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 

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

3. 0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

04558000060

(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 зпдно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

1 070 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 070 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5.1 Іідсгави 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/VII.
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 поку №1-17/УІІ 

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

№ з/п у 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
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



I І забезепечення 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 1 070 000,00 0,00 1 070 000,00 '

УСЬОГО 1 070 000,00 0,00 1 070 000,00

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

1 070 000,00 0,00 1 070 000,00

Усього 1 070 000,00 0,00 1 070 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Продукту 0,00

Кількість населення, яке звернулося за допомогою осіб 535,00 0,00 535,00
кількість осіб, яким надана одноразова грошова допомога осіб 535,00 0,00 535,00

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

Відсоток населення, яке отримало одноразову допомогу Відс. Z 100,00 0,00 100,00

Перещепиноькии міський галова

ПОГОДЖЕНО:
Персшепинськ» міська рада
(Назви місцевого фінансового органу)

і jo/с її.
Пергщецинськии міський голова 
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■£) Савельев В І

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(інщіали/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 №Х^7/від 27.10.2020року Перещепинська міська рада

(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 Програм ної класифікації видатків та 

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

3. 0117330 7330 0443 Будівництвої інших об'єктів комунальної власності 04558000000
(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 303 328,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 303 328,00 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/VII.
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. Ціл’ державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 розвиток сучасні інфраструктури міста

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку сучасної інфраструктури міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Будівництво об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
2 Проектування об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності



 
 

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 будівництво об'єктів 0,00 303 328,00 303 328,00

УСЬОГО 0,00 303 328,00 303 328,00

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

0,00 303 328,00 303 328,00

Усього 0,00 303 328,00 303 328,00

11. і показники бюджетної

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

кількість об'єктів будівництва шт. І" 0,00 1,00 1,00
кількість рб'єктів проектування шт. Г о,оо 1,00 1,00

обсяг витрат на будівництво грн. 0,00 253 328,00 253 328,00
обсяг витрат на проектування грн. 0,00 50 000,00 50 000,00

Продукту 0,00
кількість об'єктів будівництва шт. 0,00 1,00 1,00

кількість проектів шт. 0,00 1,00 1,00
Ефективності 0,00

середні витрати на будівництво одного об єкта грн. 0,00 253 328,00 253 328,00
середні витрати на розробку одного проекта грн. 0,00 50 000,00 50 000,00

Савельев В І.
(підпис)

Z?"-' •/ f* А >
Перещепинсьйий міський солева

№ іг *«;
ка рад

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Назва мі

погод
Перещепинська______ , ,

аогіп фінансо 
Л

Перещеіи^Ґс ий місь
(інщіали/ініціал, прізвище)



 

 

    

 

 

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

1.____________ 0100000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2.____________ 0110000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3.____________ 0117324____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження №йд{'2/від 27.10.2020року Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Перещепинська міська рада_________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Перещепинська міська рада_________________________________
(найменування відповідального виконавця)

_____________ 7324_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0443_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 204 000,01

04338463
(код за ЄДРПОУ)

04338463
(код за ЄДРПОУ)

Будівництво установ та закладів культури______________
(найменування бюджетної програми зпдно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

04558000000
(код бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 1 204 000,01 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/VII.
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Плану соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської міської об'єднаної територіальної громади на 
2020 пік" від 24 грудня 2019 року №1-17/УП ;

6.1 Цлі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п
У

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
гривень

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

1 2 3 4 5
І здійснення заходів з капітального ремонту закладів культури 0,00 1 204 000,01 1 204 000,01

УСЬОГО 0,00 1 204 000,01 1 204 000,01

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

0,00 1 204 000,01 1 204 000,01

Усього 0,00 1 204 000,01 1 204 000,01

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 1 204 000,01 1 204 000,01
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 1 204 000,01 1 204 000,01
Якості 0,00

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

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
Перещепинський міський голова

ПОГірДжЕНО:
Перащеяинська міська рада ______
(111 <ва м'ы.евого фінансовогоорганіА

рсшеиинський міський голова.
(ініціали/ініціал, прізвище)
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