
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^^від 15.06.2020року Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.____________ 0100000____________
(код Програмної класифікації вилатав та 

кредитування місцевого бюджету)

2.____________0110000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

Перещепинська міська рада_________________________________
(найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 0150 0111

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

04338463
(код за ЄДРПОУ)

04338463 
(код за ЄДРПОУ)

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

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

04558000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17 367 166,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 807 166,00 гривень та

спеціального фонду- 560 000,00 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/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 забезпечення ефективного виконання наданих законодавством повноважень

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

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

тому числі заходи з інформатизації
16 807 166,00 80000,00 16 887 166,00

2 Поповнення матеріально- технічної бази, в тому числі заходи з інформатизації 0,00 480000,00 480000,00
УСЬОГО 16807 166,00 560 000,00 17 367166,00

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

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

1 2 3 4 5

1

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

0,00 400 000,00 400 000,00

2
Програма інформатизації Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади 
на2019-2022рр. 40 000,00 80000,00 120 000,00

Усього 40 000,00 480 000,00 520000,00

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 62,50 0,00 62,50
Продукту 0,00

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

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

.4.'^ працівника
од. розрахунок 60,10 0,00 60,10

всірмативно-правових актів на одного
Жо 4 ©працівника од. розрахунок 29,00 0,00 29,00

’kc if
-----------------І! "0 /і ® 1 "витрату на утрцмрцвд однієї штатної одиниці грн. розрахунок 268 914,65 8 960,00 277 874,65

Копитько М.Г.
(інщіали/Ініціал, прізвище)

лови ®кого
(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 / розпорядчий документ
розпорядження № Х^від 15.06.2020року 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 €ДРПОУ)

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 3 585 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 410 500,00 гривень та

спеціального фонду- 175 000,00 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 від 24.12.2019 року №20-17/УІІ "Про бюджет об'єднаної територіальної громади м.Перещепине 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 з -г 4 5
1 Забезпечення надання початкової музичної освіти та образотворчого мистецтва, в тому 

числі заходи з інформатизації 3 410 500,00 175 000,00 3 585 500,00

УСЬОГО 3 410 500,00 175 000,00 3 585 500,00

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

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

1 2 3 4 5
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 3 410 500,00 175 000,00 3 585 500,00

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

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

грн. Розрахунок 9 744,28 500,00 10 244,28

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

ГОЯІ&ЕК

НО:
нська міс

Н4ІСЦЄВОГО фі

М.П.

(пшпис)

Копитько М.Г.

Копитько М.Г.
(підпис)

(ініціалм/ініціал, прізвище)

(ініціали/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 № від 15.06.2020року 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)

Перещепинська міська рада________________________________
(найменування відповідального виконавця)

04338463
(код за ЕДРПОУ)

2.___________ 0110000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1167 121,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 137 121,00

04558000000

(код бюджету)

гривень та

спеціального фонду- ЗО 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/УП.
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської об'єднаної територіальної громади на 2020 
пік" віл24 гпуння 2019 поісу №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 тгґобласного 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 1 137 121,00 30 000,00 1 167 121,00

УСЬОГО 1 137 121,00 30 000,00 1 167 121,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
1’рИВЄцЬ

№ 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 гри. розрахунок 227 424,20 6 000,00 233 424,20

В.о.Перещепинського міського голови

його
Перещепи

(підпис)

Копитько М.Г.
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Копитько М.Г.
(ініціалиЛнщіал, 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 Ж^^від 15.0б.2020року Пернещепинська 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

Перещепинська міська рада___________________ • _______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04338463 
(код за ЄДРПОУ)

2.____________ 0110000____________
(код Програмної класифікації ви датків та 

кредитування місцевого бюджету)

Перещепинська міська рада_________________________________
(найменування відповідального виконавця)

04338463
(код за ЄДРПОУ)

3. 0112010
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2010
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0731
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

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

04558000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань З 351 000,00 гривень, у тому числі загального фонду З 219 127,42 гривень та

спеціального фонду- 131 872,58 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.Перещепиие на 2020 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 надання 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, в тому числі заходи з інформатизації 3 219 127,42 131 872,58 3 351 000,00

УСЬОГО 3219 127,42 131 872,58 3 351 000,00

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

№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

3 219 127,42 131 872,58 3 351 000,00

Усього 3 219 127,42 131 872,58 3 351 000,00

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. Є 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

В.оЛерещепинського міського голови

пого
Копитько М.Г.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Копитько М.Г.
(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 №/6^від 15.06.2020року 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 4 797 770,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 732 770,00 гривень та

спеціального фонду- 65 000,00 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/УП.
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. 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
4 732 770,00 65 000,00 4 797 770,00

УСЬОГО 4 732 770,00 65 000,00 4 797 770,00

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

4 732 770,00 65000,00 4 797 770,00

Усього 4 732 770,00 65000,00 4797 770,00

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

дозвілля населення
трн. Розрахунок 4 732 770,00 65 000,00 4 797 770,00

Продукту 0,00
кількість відвідувачів - усього осіб журнал реєстрації 79200,00 0,00 79200,00

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного 
дозвілля населення

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

Ефективності 0,00
середні витрати на одного відвідувача грн. Розрахунок 59,75 0,50 60,25

В.о.

В.о.Перещеп

фінал

епинсь

пого
Переш 
(Наз

Копитько М.Г.

Копитько М.Г.

(ішціали/інішал, прізвище)

(ініщали/іишіал, 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^£від 15.06.2020року 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 коштів 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 

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 318 328,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 318 328,00 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/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 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 0,00 318 328,00 318 328,00

УСЬОГО 0,00 318328,00 318328,00

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

№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

0,00 318 328,00 318 328,00

Усього 0,00 318328,00 318328,00

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 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. 0,00 268 328,00 268 328,00
обсяг витрат на проектування грн. 0,00 50 000,00 50 000,00

Продукту 0,00
кількість об’єктів будівництва пгг. 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. 0,00 268 328,00 268 328,00
середні витрати на розробку одного проекта грн. 0,00 50000,00 50 000,00

(підпис) (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 №^££.від 15.06.2020року 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 6013
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(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 2 755 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 755 500,00 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/УП

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 2 755 500,00 0,00 2 755 500,00

УСЬОГО 2 755 500,00 0,00 2 755 500,00

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

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

1 2 3 4 5

1
Надання фінансової 
підтримки комунальним підприємствам, 
що належать до спільної власності територіальної громади 
на 2019-2021 роки

2 755 500,00 0,00 2 755 500,00

Усього 2 755 500,00 0,00 2 755 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 * 5 6 7
Затрат 0,00

кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
які потребують підтримки

од. 2,00 0,00 2,00

Обсяг видатків грн. 2 755 500,00 0,00 2 755 500,00
Продукту 0,00

кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
яким планується надання підтримки

од. 2,00 0,00 2,00

Ефективності 0,00
середня сума підтримки одному збитковому підприємству грн. 1 377 750,00 0,00 1 377 750,00

(підпис)

Копитько М.Г.
(ішціапиЛнішал, прізвище)

Копитько М.Г.
(ініціали/ініціал, прізвище)

І 
І


