
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
селищного голови

15 квітня 2021 року №39

Про затвердження паспорта бюджетної
Програми та паспортів бюджетних програм 
у новій редакції на 2021 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до 
наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року № 96 «Про бюджет 
Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), 
від 05 лютого 2021 року № 174, від 31 березня 2021 року № 211, з метою 
здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання 
бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік по:
-КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно- 

каналізаційного господарства».
2. Затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції на 2021 рік:
-КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

-КПКВКМБ 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селища, селах, територіальних громадах»;

-КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення»;
-КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
-КПКВКМБ 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства;
-КПКВКМБ 0017670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання».
3. Контроль за викон

ВІДДШ

Селищний голова Василь КОВЕНЬКО



ЗАТв/ ЗНО
Наказ гк .терства фінансів України 26 серпня 2014 року Ь? 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Володимирецька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.04.2021№ 39________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

4. Обсяг бюджетних призиачень/бюджетних асигнувань

1. 0100000 Володимирецька селищна рада 04388113
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0110000 Володимирецька селищна рада 04388113
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0110150 0150 ош
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад

1755200000

(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)

16 346 821,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 038 321,00 гривень та

спеціального фонду- 308 500,00 гривень.

5.1 Іідстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836;
наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Державне управління";
рішення Володимирецької селищної ради від 24.12.2020 №96 "Про бюджет Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік";
рішення Володимирецької селищної ради від 05.02.2021 №174 "Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік";
рішення Володимирецької селищної ради від 31.03.2021 №211 "Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення виконання завдань та функцій місцевого самоврядування у визначених законом правових та організаційних формах в інтересах територіальної громади

7. Мета бюджетної програми



Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне іезпечення діяльності селищної ради; -те
придбання обладнання довгострокового користування;
придбання службового легкового автомобіля

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 Забезпечення виконання селищною радою наданих законодавством повноважень 16 038 321,00 0,00 16 038 321,00
2 Придбання обладнання довгострокового користування 0,00 58 500,00 58 500,00
3 Придбання службового легкового автомобіля 0,00 250 000,00 250 000,00

УСЬОГО 16 038 321,00 308 500,00 16 346 821,00

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

ьтативні показники бюджетної

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 59,00 0,00 59.00
продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації 2 500,00 0,00 2 500,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Журнали реєстрації рішень, 

розпоряджень
900,00 0,00 900,00

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

працівника
од. Розрахункові дані 39,00 0,00 39,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од. Розрахункові дані 14,00 0,00 14,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Розрахункові дані 271,84 5,23 277,07
якості

відсоток вчасно розглянутих листів, звернень, скарг у їх загальній 
кількості

відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

відсоток виконаних нормативно-правових актів у їх загальній 
кількості

відс. / ^/розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Селищний голова Василь Ковенько



(підпис)

П О ГО ДЖЕ
Фінансовий ві,цд іл Вол Од и м и редької-селищної ради
(Назва місцевоїо фінансовоп

Начальник фінанс
І І№І4.\2021

_______ /7
(підпис)

М.П.



(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила Ярмолюк
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВ/ ЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Володимирецька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.04,2021№ 39________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Володимирецька селищна рада 04388113
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0110000 Володимирецька селищна рада 04388113
(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, територіальних громадах 1755200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) 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 365 450,00 гривень, у тому числі загального фонду 365 450,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836;
наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Державне управління";
рішення Володимирецької селищної ради від 05.02.2021 №174 "Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік";
рішення Володимирецької селищної ради від 31.03.2021 №211 "Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей, сім"ї та молоді

7. Мста бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері молодіжної політики

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання

}[Забезпечення виконання наданих законодавством України повноважень у сфері соціального захисту дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання наданих законодавством України повноважень у сфері 

соціального захисту дітей
365 450,00 0,00 365 450,00

УСЬОГО 365 450,00 0,00 365 450,00

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
продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації 180,00 0,00 180,00
ефективності

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

од. розрахункові дані 90,00 0,00 90,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од. вхідна кореспонденція 0,00 0,00 0,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахункові дані 182,73 0,00 182,73
я кос ті

відсоток вчасно розглянутих листів, звернень, скаргу їх загальній 
кількості

відс. ^ротрахуйкові дані 100,00 0,00 100,00

Селищний голова Василь Ковенько

ПОГОДЖЕІ
Фінансов^і^іііґ Володпм ірецькоі селищної ради 
(Назва ш(щоії|<го <| і ми і і|овр і о

(ініціали/ініціал, прізвище)

І Іачальпин

І 2021
(підпис)

Людмила Ярмолюк
(ініціали/ініціал,; прізвище)

іДі'ПЇ .........

М II
р л 11



ЗАТВЇ ЕНО
Наказ\..,,>стерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерстьа фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Володимирецька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.04,2021№ 39______________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Володимирецька селищна рада_________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04388113
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Володимирецька селищна рада
(найменування відповідального виконавця)

04388113
(код за ЄДРПОУ)

3.____________ 0110180____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________0180______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0133_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління__________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

1755200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 746 872,00 гривень, у тому числі загального фонду 730 872,00 гривень та

спеціального фонду- 16 000,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-Уі;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про статус депутатів місцевих рад";
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836;
рішення Володимирецької селищної ради від 24.12.2020 №96 "Про бюджет Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік";
рішення Володимирецької селищної ради від 05.02.2021 №174 "Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік";
рішення Володимирецької селищної ради від 31.03.2021 №211 "Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування
2 Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень
3 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи
4 Реалізація державної політики щодо військово-патріотичного виховання молоді
5 Реалізація державної політики у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності та правопорушенням

7. Мета бюджетної програми



Здійснення заходів для забезпечення депутатської діяльності, при, ння комп'ютерної техніки; \ *
здійснення заходів спрямованих на виконання рішень суду,
забезпечення збереження документів з особового складу та тимчасового зберігання суб’єктів господарської діяльності всіх форм власності, забезпечення розвитку архівної справи для 
задоволення соціальних потреб громадян,
реалізація заходів допризовної підготовки і військо-патріотичного виховання молоді;
підвищення рівня довіри до правоохоронних органів, забезпечення узгоджених заходів, спрямованих на забезпечення громадського порядку та громадської безпеки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Проведення сесій селищної ради та забезпечення належних умов діяльності депутатів
2 Забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів
3 Забезпечення збереження архівного фонду .експертиза цінності документів , що передаються на зберігання
4 Військово-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в Збройних Силах України
5 Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілакти правопорушень та боротьби із злочинністю
6 Придбання комп’ютерного обладнання __________________________________________________________________________________________________________

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Виконання судових рішень, виконавчих документів та судових зборів 80 000,00 0,00 80 000,00
2 Забезпечення належних умов діяльності депутатів 189 000,00 0,00 189 000.00
3 Забезпечення діяльності трудового архіву 356 872,00 0,00 356 872,00

4 Забезпечення підвозу призовників на збірні пункти, проведення медичних оглядів на 
придатність до військової служби

100 000,00 0,00 100 000,00

5 Забезпечення паливно-мастильними матеріалами службового автотранспорту дільничих 
офіцерів поліції

5 000,00 0,00 5 000,00

6 1 Іридбанпя комп'ютерного обладанння 0,00 16 000,00 16 000,00
УСЬОГО 730 872,00 16 000,00 746 872,00

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 підтримки Трудового архіву Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2021 рік

356 872,00 0,00 356 872,00

2 Цільова програма "Правовий захист інтересів територіальної громади 
Володимирецької селищної ради на 2021-2025 роки"

80 000,00 0,00 80 000,00

3 Цільова програма "Програма розвитку місцевого самоврядування Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021 - 2025 роки"

189 000,00 16 000,00 205 000,00

4
"Програма військово-патріотичного виховання іа підготовки молоді Володимирецької 
селищної територіальної громади до служби у Збройних Силах України на 2021 - 2025 
роки

100 000,00 0,00 100 000,00

5 Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 
території Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки

5 000,00 0,00 5 000,00

Усього _________ 730 872,00 16 000,00 746 872,00



] І, Результативні показники бюджетної програми________________ (

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків, передбачених на військово -патріотичне виховання 
молоді

грн. кошторис 100 000,00 0,00 100 000,00

Обсяг видатків на забезпечення Трудового архіву грн. Розрахунок 356 872,00 0,00 356 872,00
Кількість депутатів од. протокол засідання територіальної 

виборчої комісії
26,00 0.00 26,00

Обсяг видатків на виконання судових рішень та виконавчих 
проваджень

грн. Розрахунок 80 000,00 0,00 80 000,00

Обсяг витрат передбачених на придбання паливно-мастильних 
матеріалів

грн. кошторис 5 000,00 0,00 5 000,00

продукту
Кількість запланованих поїздок по відправленню призовників на 

збірний пункт
од. Внутрішній облік 5,00 0,00 5,00

Кількість запланованих медичних оглядів од. Внутрішній облік 66.00 0,00 66,00
Кількість отриманих документів на зберігання од. Журнал реєстрації 13 403,00 0,00 13 403,00

Кількість прийнятих рішень селищної ради од. Журнал реєстрації рішень 360,00 0.00 360,00
Кількість судових справ, які перебувають на розгляді в судах од. Журнал реєстрації 26,00 0,00 26,00

Кількість поїздок дільничих офіцерів поліції од. внутрішній облік 35,00 0,00 35,00
ефективності

Середні витрати на одну поїздку по відправленню призовників на 
збірний пункт

грн. розрахункові дані 3 600,00 0,00 3 600,00

Середні витрати на на проведення одного медогляду грн. розрахункові дані 907,00 0,00 907,00
Кількість оброблених документів, прийнятих на зберігання на 1 

працівника
од. Внутрішній облік 4 468,00 0,00 4 468,00

Кількість прийнятих рішень та одного депутата од. розрахункові дані 14,00 0,00 14,00
Середні витрати на виконання одного судового рішення грн. розрахункові дані 3 077,00 0,00 3 077,00

Середні витрати на одну поїздку грн. Розрахунково 143,00 0,00 143,00
я кості

Відсоток забезпечення організації призову громадян на строкову 
військову службу в Збройних Силах України

відс. розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Динаміка збільшення кількості оброблених документів прийнятих на 
зберігання

відс. розрахункові дані 101,60 0.00 101,60

Забезпечення проведення депутатських засідань відс. розрахункові дані 100,00 0,00 100.00
Рівень виконання судових рішень та виконавчих документів відс. ^розрахуйко'ві дані 100,00 0.00 100,00

Відсоток зменшення правопорушень відс. Розрахунково 100,00 0.00 100.00



затв/ :ено
Наказу -перства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836' '
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Володимирецька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.04,2021№ 39______________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 250 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

1. 0100000 Володимирецька селищна рада 04388113
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0110000 Володимирецька селищна рада 04388113
(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

1755200000

(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)

250 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
Бюджет ний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-У1;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836;
наказ Міністерства соціальної політики України від14.05.2018 №688 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
рішення Володимирецької селищної ради від 24.12.2020 №96 " Про бюджет Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік";
рішення Володимирецької селищної ради від 05.02.2021 №174 "Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік";
рішення Володимирецької селищної ради від 31.03.2021 №211 "Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік"

6. 1 Цлі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення соціальної підтримки та надання адресної допомоги верствам населення, які її потребують

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п С Завдання (.

1 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
2 Проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
І Надання матеріальної допомоги верствам населення , які її потребують 200 000,00 0,00 200000,00

2 Заохочення громадян, трудових та творчих колективів, які зробили значний внесок у 
розвиток селища

50 000,00 0,00 50 000,00

УСЬОГО 250 000,00 0,00 250 000,00

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

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

] 2 3 4 5

І
Програма соціального захисту та матеріальної підтримки найбільш незахищених 
верств населення та потерпілих від надзвичайних ситуацій Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 - 2025 роки

200 000,00 0,00 200 000,00

2 1 Ірограма заохочення громадян, трудових колективів , які зробили значний внесок у 
розвиток селища

50 000,00 0,00 50 000,00

Усього 250 000,00 0,00 250 000,00

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

Кількість одержувачів матеріальної допомоги од. Внутрішній облік 300,00 0,00 300,00
Витрати на матеріальне стимулювання громадян, трудових та 

творчих колективів, які зробили значний внесок у розвиток селища грн.
кошторис

20 000,00 0,00 20 000,00

продукту
Кількість отриманих заяв на надання матеріальної допомоги од. Журнал реєстрації 300,00 0,00 300,00

Кількість громадян, трудових та творчих колективів, які зробили 
значний внесок у розвиток селища

од. рішення виконавчого комітету, 
розпорядження

20,00 0,00 20,00

ефективності
Середні витрати на надання матеріальної допомоги на одну особу грн. розрахункові дані 667,00 0,00 667,00

Середній розмір матеріального стимулювання громадян, трудових та 
творчих колективів

грн. розрахункові дані 2 500,00 0,00 2 500,00

я кості
Відсоток надання матеріальних допомогло поданих заяв відс. розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Відсоток відзначення громадян, трудових та творчих колективів 
відповідно до прийнятих рішень селищної ради

відс. розрахункові дані 100,00 0,00 100,00



селищний голова ( /

П О ГО Д Ж / /
Фінансовий^іздІ^Ц^^Д^і^е^ь^ої селищної ради_______________________________________________ / /
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу
сХ

(підпис)
у 19.04,2021 ?' і
(Дата погодження) /

м.п ■'. .-у х*=Л//
хК’/’У5X^0 .- ■/



Васі/ ...овенько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила Ярмолюк
(ініціали/ініціал, прізвище)



НакаК .стерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Володимирецька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.042021№ 39______________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Володимирецька селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04388113
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського 
Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 04388113

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0116013 6013 0620

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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)

1755200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 45 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 45 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ (зі змінами)
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836;
наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 "Про затвердження Прнмірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що 
можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 1 Іідвищення рівня якості надання послуг водопостачання та водовілведення

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п і Завдання і

!___ і___Забезпечення діяльності 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 Фінансування заходів, необхідних для покращення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства

45 000,00 0,00 45 000,00

УСЬОГО 45 000,00 0,00 45 000,00

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 "Розвиток житлово-комунального господарства Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік"

45 000,00 0,00 45 000,00

Усього 45 000,00 0,00 45 000,00

ьтативні показники бюджетної

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків на фінансування заходів, необхідних для покращення 
діяльності водопровідно-каналізаційного господарства грн. кошторис 45 000,00 0,00 45 000,00

продукту
Кількість каналізаційних люків, які потребують заміни од внутрішній облік 26,00 0,00 26,00

Кількість обладнання до автомобіля "Кріт", яке потребує заміни од. дефектний акт 7,00 0,00 7,00
_____ефективності

Середні витрати на заміну одного каналізаційного люка грн. розрахункові дані 577,00 0,00 577,00
Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання до автомобіля 

"Кріт"
грн. розрахункові дані 4 285,00 0,00 4 285,00

якості
Відсоток виконання робіт до запланованого відс/ / ^розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Селищни

ПО їіГО:
Фіна/^бвіїі'і відділ Вф

йісіїспогі фінансового о^гагіД!
Г' І * І / 1 1і

(Наз
селищної ради

1 ІачЗЛі.йик фінансового і/дділу
Тркб’.о "=9 //

Чч:.'(І4,2021 
.......................

Василь Новенько
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Людмила Ярмолюк ------------ ~--------------------- -- ---- —-—.--------
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТ^ КЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 8'іо
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Володимирецька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.04.2021№ 39______________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. ____________ 0100000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. ____________0110000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. ____________ 0116030____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Володимирецька селищна рада______________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Володимирецька селищна рада
(найменування відповідального виконавця)

_____________ 6030_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0620_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 818 034,00

спеціального фонду- 350 000,00 гривень.

04388113
(код за ЄДРПОУ)

04388113
(код за ЄДРПОУ)

Організація благоустрою населених пунктів_____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду 4 468 034,00

1755200000
(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836;
наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
рішення Володимирецької селищної ради від 24.12.2020 №96 "Про бюджет Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік";
рішення Володимирецької селищної ради від 05.02.2021 №174 "Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік";
рішення Володимирецької селищної ради від 31.03.2021 №211 "Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1________ Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою селища та сіл територіальної громади___________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання

1 Забезпечення благоустрою селища та сіл територіальної громади
2 Забезпечення облаштування та утримання окремої території ( парк, сквер,кладовище, дитячий майданчик)
3 Придбання автогрейдера

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 • 5
1 Забезпечення утримання та поточного ремонту, оплата за електроенергію вуличного 

освітлення І 678 300,00 0,00 1 678 300,00

2 Забезпечення , облаштування та утримання окремих об'єктів благоустрою селища та сіл 
громади

2 208 774,00 0,00 2 208 774,00

3 Забезпечення благоустрою кладовищ 580 960,00 0,00 580 960,00
4 Придбання автогрейдера 0,00 350 000,00 350 000,00

УСЬОГО 4 468 034,00 350 000,00 4 818 034,00

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 "Благоустрій Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 

рік" 4 468 034,00 0,00 4 468 034,00

Усього 4 468 034,00 0,00 4 468 034,00

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

Обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою грн. кошторис 2 208 774,00 0,00 2 208 774,00
Обсяг видатків на утримання кладовищ грн. кошторис 580 960,00 0,00 580 960,00

Обсяг видатків на оплату електроенергії вуличного освітлення та 
утримання електромереж, які перебувають у комунальній власності грн. кошторис 1 678 300,00 0,00 1 678 300,00

Обсяг видатків на придбання транспортних засобів грн. кошторис 0,00 350 000,00 350 000,00
продукту

Кількість спожитої електроенергії по вуличному освітленню кВт.год Розрахунок 135 045,00 0,00 135 045,00
Кількість об'єктів благоустрою,що планується утримувати од. Внутрішній облік 60,00 0,00 60,00

Кількість кладовищ, які підлягають утриманню од. Внутрішній облік 25,00 0,00 25,00
Запланована кількість придбання транспортних засобів од. розрахункові дані 0,00 1,00 1,00

ефективності
Середня вартість витрат вуличного освітлення грн. Розрахункові дані 3.22 0,00 3,22

Середня вартість утримання одного об"єкта благоустрою грн. розрахункові дані 36 813,00 0,00 36 813,00
Середня вартість утримання одного кладовища грн. Розрахункові дані 23 238,00 0,00 23 238,00

Середня запланована вартість придбання одного транспортного 
засобу

грн. Розрахункові дані 0,00 350 000,00 350 000,00

_______________ якості





ЗАТЕ4- -СЕНО
Наказ ._ .істерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Володимирецька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.04.2021№ 39______________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Володимирецька селищна рада 04388113
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0110000

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського 
Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 04388113

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0116090
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

6090
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0640

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства________________________________________

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

1755200000
(код бюджету)

4. Обсяі бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 65 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 65 000,00 гривень та

спеціального фопду- 0,00 гривень.

5.1 Іідстани для виконання бюджетної програми
Ьюджегпиіі кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836;
наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
рішення Володимирецької селищної ради від 05.02.2021 №174 "Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік";
р і ш е п п я Володимирецької селищної ради від 31.03.2021 №211 "Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік"________________________

6. І (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

І ІЗабезпечення ефективного управління комунальним майном

7. Мета бюджетної програми
< і ворення сприятливих умов для ефективного управління майном, що знаходитея у комунальній власності



8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 _________ Проведення технічної інвентаризації об'єктів комунальної власності та виготовлення технічних паспортів
2 ________ Забезпечення утримання та обслуговування комунального майна_________________________ ___________

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Проведення технічної інвентаризації об'єктів комунальної власності, виготовлення 
технічних паспортів

50 000,00 0,00 50 000,00

2 Утримання та обслуговування майна комунальної власності 15 000,00 0,00 15 000,00
УСЬОГО 65 000,00 0,00 65 000,00

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 "Розвиток житлово-комунального господарства Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік"

65 000,00 0,00 65 000.00

Усього 65 000,00 0,00 65 000,00

И И

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків, передбачених на утримання та обслуговування 
комунального майна

грн. кошторис 15 000,00 0,00 15 000,00

продукту
Кількість проведених заходів од. внутрішній облік 12,00 0,00 12,00

Кількість обслуговуваного майна комунальної власності од. внутрішній облік 1,00 0,00 1,00
ефективності

< Передня вартість проведення одного заходу грн. розрахункові дані 4 167,00 0,00 4 167,00
Середні витрати на утримання одного об’єкту комунальної 

власності
грн. ^розрахункові лані 7 500,00 0,00 7 500,00

якості
Відсоток фактично проведених заходів до запланованих______ відс./ /розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Селищний голова Василь Ковенько
(ініціапи/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
<1 >111. IIII опції пі ііі і Ви І.. 111 ,ч 111 ><■ 111.кін і с-іі п 1111 іоі рили

(І Ііппи ми іісіиііо фінансового органу)



Начальник фінансового відділу



1
(підпис)

Люд^ -а Ярмолюк
(ініціали/ініціал, прізвище)

І



ЗАТВҐ 'ЕНО
Наказ к гтерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Володимирецька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.04.2021№ 39 ___________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

4. Обсяг бюджетних нризначень/бюджетних асигнувань

1. 0100000 Володимирецька селищна рада 04388113
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0110000 Володимирецька селищна рада 04388113
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 1755200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

107 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 107 000,00 гривень.

5.1 Іідстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836;
рішення Володимирецької селищної ради від 05.02.2021 №174 "Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищноїтериторіальної громади на 2021 рік";
рішення Володимирецької селищної ради від 31.03.2021 №211 "Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Досягнення належної та безперебійної роботи об"єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних 
послуг належної якості, забезпечення реалізації державної політики в галузі реформування і розвитку житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання *



1 [Поповнення статутного капіталу комунального підприємства! здопостачанню та водовідведенню "Аква"

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

І Поповнення статутного капіталу комунального підприємства по водопостачанню та 
водовідведенню "Аква" 0,00 107 000,00 107 000,00

УСЬОГО 0,00 107 000,00 107 000,00

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
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

Обсяг видатків що спрямовуються на поповнення статутного 
капіталу підприємства

тис.грн. кошторис 0,00 107,00 107,00

продукту
Кількість статутних завдань од. Рішення селищної ради 0,00 3,00 3,00

ефективності
Середні витрати на виконання одного статутного завдання тис.грн. розрахункові дані 0,00 35,70 35,70

якості
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру 

статутного капіталу на початок року
відс. Хрбзрахункові дані

___/X____ ______________________
0,00 0,31 0,31

Селищний голова Василь Ковенько
іпііб) (ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансовий віддивуйумирець-кої йеДщцн 
(Назва місцево^ <|>іїіфісоіоі:оі[>ргііАу) '

11^1 І ВІЦІ 11 
Начальник фінансового віддіду 

_______ 10.0'1.2^
(підпис)

Людмила Ярмолюк
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дані погоджЮця)^ \


