
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 06.04.2020року 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) А

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

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРЦ&У)

*

3. 0110150. 0150 0111

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

04558000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

18 370 766,00 гривень, у тому числі загального фонду 17 810 766,00 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/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
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

17 810 766,00 80 000,00 17 890 766,00

2 Поповнення матеріально- технічної бази, в тому числі заходи з інформатизації 0,00 480 000,00 480 000,00

УСЬОГО 17 810 766,00 560 000,00 18 370 766,00

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

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 
на 2019-2022рр.

40 000.00 80 000,00 120 000,00

Усього 40 000,00 480 000,00 520 000,00

11. ьгативні показники бюджетної

Савельев В.І

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Затрат 0,0(1
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
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
од.

розрахунок 60,10 0,00 60,10

кількість прийнятих нормязйвЙЬ правових актів на одного
од

розрахунок 29,00 0,00 29,00

витрати на ’(Урчтання однієї штатнб о, ‘•ниці грн розрахунок , у/ 284 972,00 8 960,00 293 932,00

Перещепинський міський голова
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РІ *1 (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 № вг від 06.04 2020року Пернещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

А

1.____________ 0100000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Перещепинська міська рада________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.____________0110000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Перещепинська міська рада_________________________________
(найменування відповідального виконавця)

04338463
(код за ЄДРІІ0У) 

/
X*

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 2 599 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 599 000,00 гривень та

спеціального фонду- 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/УП "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 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, в тому числі заходи з інформатизації 2 599 000,00 0,00 2 599 000,00

УСЬОГО 2 599 000,00 0,00 2 599 000,00

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

2 599 000,00 0,00 2 599 000,00

Усього 2 599 000,00 0,00 2 599 000,00

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 міський голова
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(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Перещепинська міська рада____________________
(Назва місцевого фінансового органу)

D ®
Перещепинський міський голова

_________ 06.04 2020
(Дата погодження)

МП.

Савельев В І

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)
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