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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
розпорядження № ''З від21.01.2020року Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

01000001. Апарат (секретаріат) місцевої ради
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

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

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

3. 0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі й 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 18 582 566,00 гривень, у тому числі загального фонду 17 852 566,00 гривень та

спеціального фонду- 730 000,00 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 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
У* 
у?

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Здійснення Перещепинською міською радою наданих законодавством повноважень, в 

тому числі заходи з інформатизації 17 852 566,00 80 000,00 17 932 566,00

2 Поповнення матеріально- технічної бази, в тому числі заходи з інформатизації 0,00 650000,00 650 000,00
УСЬОГО 17 852 566,00 730 000,00 18 582 566,00

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

№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 
іромади на 2019-2022 роки

0,00 600 000,00 600 000,00

2 Програма інформатизації Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2019-2022рр. 40 000,00 50 000,00 90 000,00

Усього 40 000,00 650 000,00 690 000,00

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 0,00

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 59,50 0,00 59,50
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

Ефективності 0,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
од. розрахунок 60,10 0,00 60,10

/
^^вк^стьщ&ййщи^гормативно-правових актів на одного

4 ' .хґяіЬ МІе^'х^ф/х^рацівника од. розрахунок 29,00 0,00 29,00

 житратиїйу^здаїнія однієї штатної одиниці грн. розрахунок^/ 315 975,00 12 269,00 328 244,00

Савельев В.І.д_

М.П.

ПОГОДЖЕНО^
Перещепинсьуа^цс^даа 
(Назва місцеві^о" 
Перещепинсьі

(підпис) (ініщапи/ініціал, прізвище)

_______
4^ Савельев В.І.

(підпис) (інішали/інішал, 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 № $ від21.01.2020року 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 Перещепинська міська рада 04338463
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних 
громадах

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 1 173 421,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 173 421,00 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/УП.
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської об'єднаної територіальної громади на 2020 
пік" від24 грудня 2019 року№1-17/УП :

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
Керівництво і управління у відповідній сфері у Перещепинській міській раді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень 
у відповідній сфері

3 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Здійснення міською радою наданих законодавством повноважень, в тому числі заходи з 

інформатизації 1 173 421,00 0,00 1 173 421,00

УСЬОГО 1173 421,00 0,00 1173 421,00

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 штатних одиниць од. штатний розпис 5,00 0,00 5,00
Продукту 0,00

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 1 500,00 0,00 1 500,00
Ефективності 0,00

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

од. розрахунок 300,00 0,00 300,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок ) 234 684,00 0,00 234 684,00

Перещепинськші.м^гсь^ЗІщ^ва^

ПерещепунсДУмїеька paflfe І
(Назва ійа®в4^фінансоіюк> органу) 

f я І8. ІМ І І 

Переще^ин&ький м g

М.П.

(підпис)

(тдпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/шщіал, 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 від 21.01.2020року 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)

Апарат (секретаріат) місцевої ради____________________________________
(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.____________ 0111100____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1100
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0960_________  
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами______
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

04558000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань З 744 100,00 гривень, у тому числі загального фонду З 569 100,00 гривень та

спеціального фонду- 175000,00 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 від 24.12.2019 року №20-17/УІІ "Про бюджет об'єднаної територіальної громади м.Перешепине на 2020 рік"

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
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



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

1 2 3 О' 4 5

1 Забезпечення надання початкової музичної освіти та образотворчого мистецтва, в тому 
числі заходи з інформатизації

3 569100,00 175 000,00 3 744 100,00

УСЬОГО 2 715 100,00 175 000,00 2 890 100,00

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

середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 3,00 0,00 3,00
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 

персоналу
од. штатний розпис 2,00 0,00 2,00

кількість установ - усього од. Мережа установ 1,00 0,00 1,00
кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл од. Мережа установ 1,00 0,00 1,00

середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу од. штатний розпис 21,00 0,00 21,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - 

всього
грн. Розрахунок 3 569 100,00 175 000,00 3 744 100,00

Продукту 0,00
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного 

виховання, - всього
осіб 350,00 0,00 350,00

Ефективності 0,00
кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб Розрахунок 17,00 0,00 17,00

виграти на навчання одного учня, який отримує освіту в школах 
естетичного виховання

грн. Розрахунок 10 197,00 500,00 10 697,00

Якості 0,00
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання 

в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених 
школах

відс. Розрахунок 6,00 0,00 6,00



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 № /-3 від 21.01,2020року Пернещепинська 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. 0112010 2010 0731 Багато профільна стаціонарна медична допомога 
населенню

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 2 499 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 499 000,00 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 Пецещепинської міської ради від 24.12.2019 року №20-17/УІІ "Про бюджет об'єднаної територіальної громади м.Перешепине на 2020 рік"

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

№з/п Ціль державної політики

1 надвння населенню якісної медичної допомоги за місцем проживання

7. Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

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



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Здійснення наданих законодавством повноважень 2 499 000,00 0,00 2 499 000,00

УСЬОГО 2 499 000,00 0,00 2 499 000,00

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 соціально-економічного 
та культурного розвитку Перещепинської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

2 499 000,00 0,00 2 499 000,00

Усього 2 499 000,00 0,00 2 499 000,00

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 0,00

кількість штатних одиниць од. 37,25 0,00 37,25
кількість установ од. 1,00 0,00 1,00

кількість ліжок у звичайних стаціонарах од. 25,00 0,00 25,00
Продукту 0,00

кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах тис.од. 7 502,00 0,00 7 502,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі осіб 852,00 0,00 852,00

Ефективності 0,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах днів 300,00 0,00 300,00

Перещепинський мі^жцйродова ч

пого
Перещег____________________________
(Назва мійіййЬг&Жнансйвогшоргану)

п Л® - • р. ЦіПерещепив йкии мі голова

М.П.

(підпис)

.1.

(підпис)

Савельев В.І.

(ініціали/інішал, прізвище)

(шіпіали/інщіал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження від 21.01.2020року Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 160 000,00

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. 0113033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

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)

гривень, у тому числі загального фонду 160 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ 
Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ 
Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 « Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі «Державне управління», Закон України «Про статус депутатів місцевих рад».
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" віл 24 грудня 2019 поку №1-17/УП

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

№з/п Ціль державної політики

1 надання пільг окремим категорія громадян з оплатою послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і 
спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо 

8. Завдання бюджетної програми



№з/п Завдання

1 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Відшкодування пільгового проїзду окремих категорій громадян 160 000,00 0,00 160 000,00

УСЬОГО 160 000,00 0,00 160 000,00

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 Перешепинської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2021 роки

160 000,00 0,00 160 000,00

Усього 160 000,00 0,00 160000,00

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

Обсяг видатків грн. 160 000,00 0,00 160 000,00
Продукту 0,00

Кількість днів, в які буде працювати автобусний маршрут ДНІВ 365,00 0,00 365,00
Ефективності 0,00

Середня вартість пільгового проїзду окремих категорій громадян 
... -на автобусному маршруті за один день

грн.
____________

438,00 0,00 438,00

Перещеп

(підпис)

голова
(підпис)

М.П.

ПерещепийЬьк^^йїСьщій.толоШг

h © / ® (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГО^ВДЕВО: J
Перещещшськ^ііська ралай Ц $
(Назва місцевого фінансового^

(ініціали/ініщал, прізвище)



1.___________ 0100000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2.___________ 0110000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0113035
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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 № /з від 21.01.2020року Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради_____________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Апарат (секретаріат) місцевої ради_____________________________
(найменування відповідального виконавця)

3035
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1070
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 25 000,00

спеціального фонду- 0,00 гривень.

04338463 
(код за ЄДРПОУ)

04338463
(код за ЄДРПОУ)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті_________

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

гривень, у тому числі загального фонду 25 000,00

04558000000
(код бюджету)

гривень та

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/УП

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

№з/п Ціль державної політики

1 надання пільг окремим категорія громадян з оплатою послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і 
спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Відшкодування пільгового проїзду окремих категорій громадян 25 000,00 0,00 25 000,00

УСЬОГО 25 000,00 0,00 25 000,00

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

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

1 2 3 4 5

1
Комплексна
програми соціального захисту 
населення Перещепинської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2021 роки

25 000,00 0,00 25 000,00

Усього 25 000,00 0,00 25 000,00

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 0,00

Обсяг видатків гра 25 000,00 0,00 25 000,00
Продукту 0,00

Кількість днів, в які буде працювати автобусний маршрут днів 365,00 0,00 365,00
Ефективності 0,00

Середня вартість пільгового проїзду окремих категорій громадян 
за один день

грн. 68,00 0,00 68,00

Перещепинськиадцсысиа галова

ПОГОДЖЕН
Перещепинська'міська рада $ 
(Назва/місцевого фін

(і */®
Перещепинський

(підпис]

(підпис)

(інішали/інщіал, прізвище)

олова
(гяітрягги/ініггіяп 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
розпорядженнях»^ від21.01.2020року Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 60 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 60 000,00 гривень та

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 Перещепинська міська рада 04338463
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

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)

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

№з/п Ціль державної політики

1 І надання якісних соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Здійснення Перещепинською міською радою наданих законодавствоиповноважень 60 000,00 0,00 60 000,00

УСЬОГО 60 000,00 0,00 60 000,00

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
План соціально-економічного
та культурного розвитку Перещепинської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

60 000,00 0,00 60 000,00

Усього 60 000,00 0,00 60 000,00

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 регіональних заходів державної політики з питань дітей од. особові справи дітей 2,00 0,00 2,00

Ефективності 0,00
середні виграти на забезпечення участі у регіональних заходах 

державної політики з питань дітей одного учасника
грн. Розрахунок 30 000,00 0,00 30 000,00

Якості 0,00
питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що 

перебувають на обліку служби у справах дітей
відс. Розрахунок

100,00 0,00 100,00

ПерещецйнсЬ

М.П.

Q<32&2& Савельев В.І.
(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Савельев В.І.
(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 №від21.01.2020року 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)

Апарат (секретаріат) місцевої ради_____________________________________
(найменування головного розпоряд ника 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.___________ 0113210___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 3210_____________  
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________1050_________  
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Організація та проведення громадських робіт____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

04558000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 69 150,00 гривень, у тому числі загального фонду 69 150,00 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/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/УТІ

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

№з/п Ціль державної політики

1 Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання
ч

1 Створення робочих місць для проведення громадських робіт та робіт тимчасового характеру

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

№з/п Напрями використання бюджетних коштів
р

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Здійснення наданих законодавством повноважень 69 150,00 0,00 69 150,00

УСЬОГО 69 150,00 0,00 69150,00

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
План соціально-економічного
та культурного розвитку Перещепинської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

69 150,00 0,00 69 150,00

Усього 69 150,00 0,00 69 150,00

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 безробітних жителів громади, які перебувають на обліку в 
Новомосковському районному центрі зайнятості

осіб 270,00 0,00 270,00

Продукту 0,00
кількість залучених осіб 1,00 0,00 1,00

Ефективності 0,00
Середня заробітна плата на 1 залученого грн. 69 150,00 0,00 69 150,00

Якості 0,00
Питома вага залучених до тих, що перебувають на обліку в 

Новомосковському районному центрі зайнятості
відс. 0,30 0,00 0,30

(підпис) (ініщали/Ініціал, прізвище)

(підпис) (ініщали/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 № /J від21.01.2020року Перещеішнська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 690 000,00

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 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

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)

гривень, у тому числі загального фонду 690 000,00 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/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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня житія 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 

ч
8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання



1 Ізабезепечення надання додаткової соціальної допомога

9. Напрями використання бюджетних коштів
іривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги 690 000,00 0,00 690 000,00

УСЬОГО 690 000,00 0,00 690000,00

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

690 000,00 0,00 690000,00

Усього 690 000,00 0,00 690 000,00

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 345,00 0,00 345,00
кількість осіб, яким надана одноразова грошова допомога осіб 345,00 0,00 345,00

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

Савельев В.І.
(ініціали/ініщал, прізвище)

Савельев В.І.
(інідіали/ініціал, прізвище)

м.п.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження № /3 від 21.01.2020року 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 Перещепинська міська рада 04338463
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 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 1 553 727,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 553 727,00 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 пік" 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 Створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 
користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання s

1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, 
комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для 
повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому 
розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, 
контроль, в тому числі заходи з інформатизації

1 553 727,00 0,00 1 553 727,00

УСЬОГО 1 553 727,00 0,00 1 553 727,00

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 План соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2020 рік 1 553 727,00 0,00 1 553 727,00

Усього 1 553 727,00 0,00 1 553 727,00

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

середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 12,75 0,00 12,75
кількість установ (бібліотек), од. Мережа установ 2,00 0,00 2,00

Продукту 0,00
число читачів тис.чол. журнал реєстрації 13,00 0,00 13,00

бібліотечний фонд тис. примірників журнал реєстрації 270,00 0,00 270,00
кількість книговидач од. журнал реєстрації 220 000,00 0,00 220 000,00

Ефективності 0,00
кількість книговидач на одного працівника (ставку), од. Розрахунок 17 254,00 0,00 17 254,00

V М ® '?^8®едні затрати на обслуговування одного читача гри. Розрахунок. 119,00 0,00 119,00

1ЕЇОГрДЖЕНО
Перещёпинська ш'ськаірада 
(Н^звамісг

М.П.

Пйізеї^нинсЕкий.місьга^ tojj/в^

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, 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 № $ від21.01.2020року 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 Перещепинська міська рада 04338463
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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 5116 770,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 076 770,00 гривень та

спеціального фонду- 40 000,00 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/УП

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

№з/п Ціль державної політики

1 Організація культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

<■

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення матеріально- 

технічної бази закладів культури, в тому числі заходи з інформатизації
5 076 770,00 40 000,00 5 116 770,00

УСЬОГО 5 076 770,00 40 000,00 5116 770,00

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 План соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

5 076 770,00 40 000,00 5 116 770,00

Усього 5 076 770,00 40 000,00 5116 770,00

11. [і показники бюджетної

• л KiS,

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

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

кількість установ - усього од. Мережа установ 9,00 0,00 9,00
Обсяг видатків для надання послуг з організацій культурного 

дозвілля населення
грн. Розрахунок 5 076 770,00 40 000,00 5 116 770,00

Продукту 0,00
кількість відвідувачів - усього осіб журнал реєстрації 79 200,00 0,00 79 200,00

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного 
дозвілля населення

од. журнал реєстрації 360,00 0,00 360,00

Ефективності 0,00
середні виграти на одного відвідувача грн. Розрахунок 64,10 0,50 64,60

м.п.

Перещепинськиц міеькийЯ'.о

ПОГОДЖЕНО/
Перещепинська^міська рада 
(Назва місїіевруо фінансового* орі

(підпис) (шідіали/інщіал, прізвище)

(ініщали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження № А? від 21.01.2020року Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

01000001 Апарат (секретаріат) місцевої ради_____________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04338463
(код за ЄДРПОУ)(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. 0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 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 400 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 400 000,00 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/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/УП........................................................................................................................................................................................................................... .. .......................................

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

№з/п Ціль державної політики

1 Виховувати у мешканців Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади почуття патріотизму до рідної країни та свого міста

7. Мета бюджетної програми
Виховання у мешканців Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади почуття патріотизму до рідної країни та свого міста, організація їх дозвілля у святкові дні та 
визначні дати в історії України, проведення та фінансова підтримка різноманітних культурних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Проведення урочистих та святкових заходів



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Проведення урочистих та святкових заходів 400 000,00 0,00 400 000,00

УСЬОГО 400 000,00 0,00 400 000,00

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 проведення урочистих
заходів та свят в Перещепинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2020 рік
400 000,00 0,00 400 000,00

Усього 400 000,00 0,00 400000,00

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

Витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів гри. 400 000,00 0,00 400 000,00

Продукту 0,00
Кількість проведених заходів од. 40,00 0,00 40,00

Ефективності 0,00
середні виграти на один захід грн. 10 000,00 0,00 10 000,00

Перещепинський міський голова
(підпис)

погодж
(інітрятги/інітгіап прізвище)

(піддає)— (інщіали/інщіал, прізвище)

ч



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 № $ від21.01.2020року 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)

Апарат (секретаріат) місцевої ради______________________________________
(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. 0115062

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

5062

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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

04558000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 400 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 400 000,00 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/VH.
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 розвиток фізичної культури і спорту, забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на розв’язання пріоритетної проблеми - зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної 
культури і спорту, розвитку видів спорту

7. Мета бюджетної програми
створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на розв'язання пріоритетної проблеми - зміцнення здоров'я 
населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, розвитку видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення діяльності платних збірних команд регіону
2 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону



9. Напрями використання бюджетних коштів

3 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
4 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

гривень

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

1 2 3 4 5

1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно- 
оздоровчих і спортивних заходів

400 000,00 0,00 400 000,00

УСЬОГО 400 000,00 0,00 400 000,00

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

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

1 2 3 4 5

1

Комплексна програма 
розвитку фізичної культури і спорту на території 
Перещепинської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 - 2021 роки

400 000,00 0,00 400 000,00

Усього 400 000,00 0,00 400 000,00

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 видатків всього грн. 300 000,00 0,00 300 000,00
Продукту 0,00

кількість заходів од. 42,00 0,00 42,00
Ефективності 0,00

середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у 
розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, 

організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі 
закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних 

коштів, грн

грн. 7 142,00 0,00 7 142,00

Перещетїв£ь'кий

/І
Переціепинська і/іс 
(Нйва місцевої^' "■
І* - 1

•уЫ
ГОЛО

(ішціали/інщіал, прізвище)

(ІнішалиЯнітал, прізвище)(підпис)

(підпис)



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
розпорядження № від21.01.2020року 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 Апарат (секретаріат) місцевої ради 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. 0116011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового 
фонду

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)

840 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 840 000,00 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/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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п Ціль державної політики

1 належна та безперебійна робота об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Забезпечення надання підтримки підприємствам житлового господарства



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№з/п Напрями використання бюджетних коштів
-------------------7-----------

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 підтримка функціонування комунальних підприємств 840 000,00 0,00 840 000,00

УСЬОГО 840 000,00' 0,00 840 000,00

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
Надання фінансової 
підтримки комунальним підприємствам, 
що належать до спільної власності територіальної громади 
на 2019-2021 роки

840 000,00 0,00 840 000,00

Усього 840 000,00 0,00 840000,00

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

обсяг видатків грн/годин 840 000,00 0,00 840 000,00
кількість установ шт. 1,00 0,00 1,00

Продукту 0,00
кількість підприємств. Яким планується надання підтримки шт. 1,00 0,00 1,00

Ефективності 0,00
середня сума підтримки одному підприємству грн. 840 000,00 0,00 840 000,00

Перещепинський міський голова
(підпис)

(підпис).

Савельев В.І.

ч

(інішали/інщіал, прізвище)

(ініціали/інідіал, 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 № від 21.01.2020року 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)

Апарат (секретаріат) місцевої ради_____________________________________
(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. 0116013

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6013

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства____________________________________________

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

04558000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 000 000,00 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 Переіцепинської 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" віл 24 грудня 2019 року №1-17/УІІ

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

№з/п Ціль державної політики

1 належна та безперебійна робота об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства



[ 2 [Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства ]

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 '2 3 4 5
1 підтримка функціонування комунальних підприємств 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

УСЬОГО 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

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
Надання фінансової 
підтримки комунальним підприємствам, 
що належать до спільної власності територіальної громади 
на 2019 - 2021 роки

2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Усього 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

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 підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
які потребують підтримки

од. 1,00 0,00 1,00

Обсяг видатків грн. 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Продукту 0,00

кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
яким планується надання підтримки

од. 1,00 0,00 1,00

 Ефективності 0,00
Гм/ її ,®ер?дйя'еума підтримки одному збитковому підприємству грн. 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

і голова
(підпис)

(ініціали/інщіал, прізвище)

Переїде
НОГО
Перещецййсвка міська; рай» V? '
(Назва Місцевого фін

Перещ<



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 № від21.01.2020року Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1._____________0100000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради___________________________________________________
(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._____________0116030_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_______________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)

04558000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 830 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 830 000,00 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/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/УП

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

№з/п Ціль державної політики

1 підвищити рівень благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Забезпечення утримання в належному технічному стані об' єктів дорожнього господарства
2 Проведення поточного ремонту об' єктів транспортної інфраструктури
3 Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд
4 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) ч
5 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
6 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
7 Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)



8 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень -

9 Забезпечення благоустрою кладовищ

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

Xs з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення благоустрою міста 2 830 000,00 0,00 2 830 000,00

УСЬОГО 2 830 000,00 0,00 2 830000,00

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
План соціально-економічного
та культурного розвитку Перещепинської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

2 830 000,00 0,00 2 830 000,00

Усього 2 830000,00 0,00 2 830 000,00

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

площа, що підлягає прибиранню, догляду кв. м. 2 000,00 0,00 2 000,00
протяжність мереж вуличного освітлення км. 45,00 0,00 45,00

осяг видатків на електричну енергію грн. 906 000,00 0,00 906 000,00
кількість ставок робітників од 8,00 0,00 8,00

Продукту 0,00
площа, що підлягає прибиранню, догляду KB. м. 2 000,00 0,00 2 000,00
протяжність мереж вуличного освітлення км. 45,00 0,00 45,00

планова кількість електроенергії кВт.год 377 500,00 0,00 377 500,00
Ефективності 0,00

середні витрати на утримання 1 км мережі вуличного освітлення грн. 20 133,00 0,00 20 133,00

’P'Zf Се'ійдні вЦтратагтіа,утримання 1 працівника з благоустрою грн. 69 144,00 0,00 69 144,00

ПОГОНЯ
Перещепвдс 
(Назва

М.П.

Переще Савельев В.І.
(підпис) (ініціали/іншіал, прізвище)

4а
(підпис)

Савельев В.І.
(ініціали/іяіціал, 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
розпорядження № & вщ21.01.2020року Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради_____________________________________
(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. 0117330 7330 0443 Будівництвої інших об'єктів комунальної власності 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 400 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 400 000,00 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/УП

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

№з/п Ціль державної політики

1 розвиток сучасної 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 0,00 400 000,00 400 000,00

УСЬОГО 0,00 400 000,00 400 000,00

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

0,00 400 000,00 400 000,00

Усього 0,00 400 000,00 400 000,00

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. 0,00 1,00 1,00
кількість рб’єктів проектування шт. 0,00 1,00 1,00

обсяг витрат на будівництво грн. 0,00 350 000,00 350 000,00
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 виграти на будівництво одного об'єкта грн. 0,00 350 000,00 350 000,00
середні витрати на розробку одного проекта грн. 0,00 50 000,00 50 000,00

(підпис)

(підпис)

М.П.

Перещедане
// ф .

ПОГОДЖЬіЙО: -
Перещепйнеьііа міська дада

(ініщали/інішал, прізвище)

(інщіали/інщіал, 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 № /З від21,01,2020року 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 Перещепинська міська рада 04338463
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 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 3 840 456,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 840 456,00 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 Украйни 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

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

№з/п Ціль державної політики

1 покращити стан автомобільних доріг Перещепинської об’єднаної територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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
1 Забезпечення проведення поточного ремонту об' єктів транспортної інфраструктури 3 840 456,00 0,00 3 840 456,00

УСЬОГО 3 840 456,00 0,00 3 840 456,00

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

План соціально-економічного
та культурного розвитку Перещепинської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

3 840 456,00 0,00 3 840 456,00

Усього 3 840 456,00 0,00 3 840 456,00

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

обсяг видатків на поточний ремонт грн. 3 840 456,00 0,00 3 840 456,00
Продукту 0,00

площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести 
поточний ремонт

км. 12 800,00 0,00 12 800,00

Ефективності 0,00
середня вартість 1 кв. м поточного ремоніу вулично-дорожньої 

мережі
грн. 300,00 0,00 300,00

(шдпис)

ГОЛО



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 № $ від 21.01.2020року Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

кредитування місцевого бюджету)

04338463
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника кЬпггів місцевого бюджету)

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

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

3. 0117520 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації 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 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 100 000,00 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 Створити оптимальні умови для задоволення у послугах зв’язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування Перещепинської об’єднаної територіальної 
громади

7. Мета бюджетної програми
Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв’язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі 
формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерни

8. Завдання бюджетної програми s

№ з/п Завдання

1 Виконання завдань програми інформатизації



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Виконання завдань для впровадження та удосконалення інформаційних систем органів 
місцевого самоврядування

100 000,00 0,00 100 000,00

УСЬОГО 100 000,00 0,00 100 000,00

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 інформатизації 100 000,00 0,00 100 000,00

Усього 100 000,00 0,00 100 000,00

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 завдань (проектів) програми інформатизації, які 
планується виконати

од. 2,00 0,00 2,00

Ефективності 0,00
середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання 

(проекту) за програмою інформатизації
тис.грн. 50 000,00 0,00 50 000,00

Якості 0,00
динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми 

інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року відс. 100,00 0,00 100,00

Пере

Перещепі

JL ПОГОД f 
Перещешйська міська

(інідіали/ініщал, прізвище)

(ініпіали/ініціал, прізвище)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядженнях»^ від 21.01.2020року Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 35 464,00

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 Перещепинська міська рада 04338463
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

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)

гривень, у тому числі загального фонду 35 464,00 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/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. 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
Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

------------------5-------------

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 35 464,00 0,00 35 464,00

УСЬОГО 35 464,00 0,00 35 464,00

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 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 35 464,00 0,00 35 464,00

Усього 35 464,00 0,00 35 464,00

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

Обсяги витрат грн. 35 464,00 0,00 35 464,00
Продукту 0,00

Кількість асоціацій, до яких вступають органи місцевого 
самоврядування

од. 4,00 0,00 4,00

Ефективності 0,00
середній розмір членського внеску грн. 8 866,00 0,00 8 866,00

Перещепинський міський голова

його
Перещеі
(Назва^

гг «А -і «Пера^їВ^ськии^
ІМ І й
St 231.01.2020/ Н

(ініціали/ініціал, прізвище)

Савельев В.І.
(ініщали/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 № від21.01.2020року 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)

Апарат (секретаріат) місцевої ради_____________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04338463
(код за ЄДРПОУ)

2._____________ 0110000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Перещепинська міська рада____________________________________
(найменування відповідальноговиконавця)

04338463
(код за ЄДРПОУ)

3._____________ 0118340_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_______________8340_______________  
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

__________0540__________  
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

04558000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 93 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 93 000,00 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/VII

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

№з/п Ціль державної політики

1 Покращити стан навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Забезпечення покращення стану навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

№з/п Напрями використання бюджетних коштів
у*
У 

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Здійснення міською радою наданих законодавством повноважень 0,00 93 000,00 93 000,00

УСЬОГО 0,00 93 000,00 93 000,00

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
План соціально-економічного
та культурного розвитку Перещепинської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

0,00 93 000,00 93 000,00

Усього 0,00 93 000,00 93 000,00

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 0,00

обсяг виділених КОШТІВ грн. 0,00 93 000,00 93 000,00
Продукту 0,00

площа, на якій плануються проведення природоохоронні заходи га. 0,00 500,00 500,00

Ефективності 0,00
середні витрати на 1га грн. —, 0,00 186,00 186,00

Перещепинський міський голова
(підпис)

його
Переїде

атапогодж

й говйк^Д 
>\ о і

В» j э !

(підпис)

(інігтіятти/іиіптатт прізвище)

(інітгіатги/іиіпіап^ прізвище)


