
УКРАЇНА
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ 
ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

НАКАЗ

«26» лютого 2021 року №49

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік 
Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік 
у новій редакції

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту 18 
Прикінцевих та перехідних положень 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 сесії Володимирецької селищної ради № 96 від
24.12.2020 року «Про бюджет Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2021 рік» та рішення сесії Володимирецької селищної ради №174 від
05.02.2021 року « Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік» з метою здійснення моніторингу, оцінки 
реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового 
використання бюджетних коштів:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік по:
1.1. КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти»;
1.2. КПКВКМБ 0611142« Інші програми та заходи у сфері освіти»;
1.3. КПКВКМБ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб».
2. Затвердити паспорти бюджетних прорам на 2021 рік у новій редакції по:

2.1. КВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних 
громадах»;

2.2. КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти»;

2.3. КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами»;



2.4. КПКВКМБ 0611130 «Методичне забезпечення діяльності закладів 
освіти»;

2.5. КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти»;

2.6. КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно- 
ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»;

2.7. КПКВКМБ 0612111 «Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

2.8. КПКВКМБ 0612144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет»;

2.9. КПКВКМБ 0613104 «Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 
зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;

2.10. КПКВКМБ 0613242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення»;

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

26.02.2021 № 49

_________ 0600000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. _________ 0610000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради______________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

44092106
(код за ЄДРПОУ)

44092106
(код за ЄДРПОУ)

3. 0613242
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3242 1090
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення_________________________________________

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

1755200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 143 000,00 ^ гривень, у тому числі загального фонду 143 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-31;
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 сесії Володимирецької селищної ради №96 від 24.12.2020 року "Про бюджет Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік";
Рішення Володимирецької селищної ради від 05.02.2021 року № 174 "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 Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами.

7. Мета бюджетної програми
Надання одноразової фінансової допомоги, проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання
1 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги;
2 Проведення інших 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
1 Надання матеріальної допомоги 140 000,00 0,00 140 000,00
2 Витрати на пальне 3 000,00 0,00 3 000,00

УСЬОГО 143 000 ,00 0 ,00 143 000 ,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 ІІрограма матеріальної підтримки учасників операції об'єднаних сил та осіб, 

якіпроживають в зоні її проведення 140 000,00 0,00 140 000,00

2 Програма "Афганець" 3 000,00 0.00 3 000,00
У сь о го 143 00 0 ,0 0 0 ,00 143 000 ,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
за т р а т 0,00

Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги грн. Зміни до кошторису на 2021 рік 140 000,00 0,00 140 000,00

її р од у  т  у 0,00
Кількість одержувачів осіб Плант роботи на 2021 рік 46,67 0,00 46,67

е ф ек т и в н о ст і 0,00
Середні витрати на 1 одержувача грн. Плант роботи на 2021 рік 3 000,00 0,00 3 000,00

я к о ст і 0,00
Відсоток забезпечення матеріальною допомогою одержувачів, що 

заплановано ГРК в іде. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00




















































