
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__30 жовтня 2020___ року                    Старокостянтинів                         № _____295/2020-р_____ 

 

 

Про затвердження паспортів бюджетних програм 

на 2020 рік по Григорівській сільській раді 

 

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпоряджень 

Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 року № 538-р «Про схвалення 

Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» 

та від 23 травня 2007 року № 308-р «Про схвалення Концепції реформування 

місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня      

2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 

23 жовтня 2020 року № 50/42/VII «Про внесення змін до бюджету 

Григорівської сільської ради на 2020 рік», керуючись статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на        

2020 рік у новій редакції (додаються): 

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 0111010 «Надання дошкільної освіти»; 

КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення»; 

КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»; 

КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»; 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; 

КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я». 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на виконувача 

обов’язків старости сіл Григорівка, Воронківці Анатолія ПРОСТАКА. 
 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження міського голови 

30 жовтня 2020 року № 295/2020-р 

 

 

  

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

  1. 0100000 Григорівська сільська рада 04405260 

          (код)                                                             (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

  2. 0110000 Григорівська сільська рада 04405260 

          (код)                                                         (найменування  відповідального виконавця) (КОД ЄДРПОУ) 

  3. 0110150 0150 0111 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності  обласної 

ради, районної ради, районної в містах ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» 

22314509000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету) 

(код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня 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 – 1589281 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 

1589281 грн 00 коп. та спеціального фонду – 00 грн 00 коп. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами); 

Бюджетний Кодекс України від 08 липня 2010 року (зі змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Закон України «Про державний Бюджет України»; рішення Григорівської сільської ради від 21 грудня 2019 року № 2 «Про 

сільський бюджет на 2020 рік»; рішення міської ради від 03 липня 2020 року № 29/41/VII «Про внесення змін до бюджету 

Григорівської сільської ради 2020 рік»; рішення міської ради від 23 жовтня 2020 року № 10/42/VІІ «Про внесення змін до 

бюджету Григорівської сільської ради на2020 рік». 

 

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

 

№ з/п Ціль державної політики 

 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради 

 

7. Мета бюджетної програми: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності сільської ради. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ з/п Завдання 

 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

   гривень 

№ 

з/п 
Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 1589281,00 0,00 1589281,00 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 

 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 

сільської ради 
   

Усього 1589281,00 0,00 1589281,00 

 

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

гривень 

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд 

   

Усього    

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат     0,00 

 кількість штатних одиниць Шт. од. Штатний розпис 6 0 6 

2 Продукту     0,00 

 кількість прийнятих 

нормативно-правових актів 

Од. 

Рішення міської ради від 

23 жовтня 2020 року    

№ 10/42/VІІ «Про 

внесення змін до 

бюджету Григорівської 

20 0 20 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

сільської ради на       

2020 рік» 

 
  

 кількість отриманих листів, 

звернень 
Шт. Журнал реєстрації заяв 500 0 500 

3 Ефективності     0,00 

 витрати на утримання однієї 

штатної одиниці 
Тис. грн Фінансовий звіт 264,88 0,00 264,88 

 

Голова комісії з реорганізації     

  (підпис)                (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Виконувач обов’язків старости  

сіл Григорівка, Воронківці 
  

  

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       

 

 

 

Керуючий справами                                                                  підпис                                                                   Валентина ЯНЗЮК 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

30 жовтня 2020 року № 295/2020-р 

 

  

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

       1. 0100000 Григорівська сільська рада 04405260 

          (код)                                                         (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

       2. 0110000 Григорівська сільська рада 04405260 

          (код)                                                         (найменування  відповідального виконавця) (КОД ЄДРПОУ) 

       3. 0111010 1010 0910 «Надання дошкільної освіти» 22314509000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня 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 – 1217090 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 

1217090 грн 00 коп. та спеціального фонду – 20000 грн 00 коп. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами); Закон 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про дошкільну освіту»; наказ Міністерства фінансів  

України від 20 вересня 2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
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місцевих бюджетів; наказ Міністерства освіти України від 10 липня 2017 року № 992 «Про затвердження типового 

переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»; рішення 

Григорівської сільської ради від 21 грудня 2019 року № 2 «Про сільський бюджет на 2020 рік»; рішення міської ради від  

23 жовтня 2020 року № 10/42/VІІ «Про внесення змін до бюджету Григорівської сільської ради на 2020 рік».  

 

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

 

№ з/п Ціль державної політики 

 Надання дошкільної освіти дошкільним навчальним закладам 

 

7. Мета бюджетної програми: надання дошкільної освіти дошкільним навчальним закладам 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ з/п Завдання 

 Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

   гривень 

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

 
Надання дошкільної освіти дошкільним навчальним 

закладам 
1197090,00 20000,00 1217090,00 

Усього 1197090,00 20000,00 1217090,00 

 

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

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд 

   

Усього    

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 Затрат      

 кількість дошкільних 

навчальних закладів 
Од. Статут 2 0 2 

 кількість груп Од. Статут 2 0 2 

 всього – середньорічне число 

ставок (штатних одиниць) 
Од. Штатний розпис 10 0 10 

2 Продукту     0,00 

 кількість дітей, що відвідують 

дошкільні заклади  
Осіб Табель відвідування 44 0 44 

3 Ефективності     0,00 

 витрати на перебування 1 

дитини в дошкільному закладі 
Грн Фінансовий звіт 230,21 0,00 230,21 

4 Якості     0,00 

 кількість днів відвідування  Од. Табель відвідування 5200 0 5200 

 

Голова комісії з реорганізації     

  (підпис)                (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
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ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Виконувач обов’язків старости  

сіл Григорівка, Воронківці 
  

  

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       

 

 

 

Керуючий справами                                                                   підпис                                                                  Валентина ЯНЗЮК 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

30 жовтня 2020 року № 295/2020-р 

 

  

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

   1. 0100000 Григорівська сільська рада 04405260 

          (код)                                                             (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

   2. 0110000 Григорівська сільська рада 04405260 

          (код)                                                          (найменування  відповідального виконавця) (КОД ЄДРПОУ) 

   3. 0113242 3242 1090 
«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» 

22314509000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня 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 – 280600 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 280600 

грн 00 коп. та спеціального фонду – 00 грн 00 коп. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 

«Про затвердження типових форм бюджетних запитів місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними наказом Міністерства 

фінансів України від 17 лютого 2018 року № 617); наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 

«Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; наказ Міністерства  
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соціальної політики України від 14 травня 2020 року № 688 «Про затвердження переліку бюджетних програм і 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 07 червня 2018 року № 685/32137; рішення Григорівської сільської ради 

від 12 лютого 2020 року № 1 «Про внесення змін до сільського бюджету Григорівської сільської ради на 2020 рік»; рішення 

Григорівської сільської ради від 01 червня 2020 року № 1 «Про внесення змін до бюджету Григорівської сільської ради на 

2020 рік»; рішення міської ради від 28 серпня 2020 року № 10/42/VII «Про внесення змін до бюджету Григорівської 

сільської ради на 2020 рік»; рішення міської ради від 23 жовтня 2020 року № 50/42/VII «Про внесення змін до бюджету 

Григорівської сільської ради на 2020 рік». 

 

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

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 Надання матеріальної грошової допомоги на лікування, на поховання, підтримка учасників бойових дій, допомога 

при народженні дітей 

 

7. Мета бюджетної програми: надання матеріальної допомоги. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Завдання 

1 Надання матеріальної грошової допомоги на лікування, на поховання, підтримка учасників бойових дій 

2 Допомога при народженні дітей 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 
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                                                                                                                                                                            гривень 

№ 

з/п 
Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 
280600,00 0,00 280600,00 

Усього 280600,00 0,00 280600,00 

 

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

                                                                                                                                                                                 гривень 

№ 

з/п 
Найменування місцевої/регіональної  програми Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 Програма підтримки народжуваності  103200,00 0,00 103200,00 

2 Комплексна програма «Соціальний захист населення» 177400,00 0,00 177400,00 

Усього 280600,00 0,00 280600,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 Надання матеріальної грошової допомоги на лікування, на поховання, підтримка учасників бойових дій 

1 Затрат      

 
кількість звернень на отримання 

допомоги  
Од.  Книга реєстрації 66 0 66 

2 Продукту      
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 кількість отримувачів Од. Рішення сесії 66 0 66 

3 Ефективності       

 середній розмір виплати на 

одного отримувача  
Тис. грн Програма 2,67 0,00 2,67 

4 Якості      

 динаміка проведення видатків до 

попереднього року 
% Розрахункові дані 50,00 0,00 50,00 

Допомога при народженні дітей 

1 Затрат      

 кількість звернень на отримання 

допомоги 
Од.  Книга реєстрації 9 0 9 

2 Продукту      

 кількість отримувачів Од. Рішення сесії 8 0 8 

3 Ефективності       

 середній розмір виплати на 

одного отримувача 
Тис. грн Програма 11,47 0,00 11,47 

4 Якості      

 динаміка проведення видатків до 

попереднього року 
% Розрахункові дані 80 0 80 

 

Голова комісії з реорганізації     

  (підпис)                (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
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ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Виконувач обов’язків старости 

сіл Григорівка, Воронківці 
  

  

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       

 

 

 

Керуючий справами                                                               підпис                                                                     Валентина ЯНЗЮК 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

30 жовтня 2020 року № 295/2020-р 

 

 

  

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

  1. 0100000 Григорівська сільська рада 04405260 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

   2. 0110000 Григорівська сільська рада 04405260 

          (код)                                                             (найменування  відповідального виконавця) (КОД ЄДРПОУ) 

   3. 0114030 4030 0824 «Забезпечення діяльності бібліотек» 22314509000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня 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 – 295950 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 295950  

грн 00 коп. та спеціального фонду – 00 грн 00 коп. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»; Закон України «Про службу в органах
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місцевого самоврядування»; наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження 

складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; наказ Міністерства фінансів України від 

01 жовтня 2020 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 

виконання для місцевих бюджетів»; рішення Григорівської сільської ради від 21 грудня 2019 року № 2 «Про сільській 

бюджет на 2020 рік»; рішення міської ради від 23 жовтня 2020 року № 10/42/VII «Про внесення змін до бюджету 

Григорівської сільської ради на 2020 рік». 

 

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

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних 

цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками 

 

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 

 

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення потреб 

громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних 

фондів, їх облік, контроль  

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 
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                                                                                                                                                                                    гривень 

№ 

з/п 
Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 Забезпечення діяльності бібліотек 295950,00 0,00 295950,00 

Усього 295950,00 0,00 295950,00 

 

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

                                                                                                                                                                                          гривень 

№ 

з/п 
Найменування місцевої/регіональної  програми Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

     

Усього   0,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат      

 кількість установ (бібліотек)   Од. Штатний розпис 2 0 2 

2 Продукту      

 число читачів Тис. чол. Формуляри читачів 1,50 0,00 1,50 

 кількість книговидач Од. Формуляри 26700 0,00 26700 

3 Ефективності      

 середні затрати на 

обслуговування одного читача 
Грн Фінансовий звіт 197,30 0,00 197,30 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Якості      

 динаміка збільшення кількості 

книговидач у плановому періоді 

відповідно до фактичного 

показника попереднього періоду 

% Розрахункові дані 100  100 

 

 

Голова комісії з реорганізації     

  (підпис)                (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Виконувач обов’язків старости  

сіл Григорівка, Воронківці 
  

  

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       

 

 

 

Керуючий справами                                                           підпис                                                                           Валентина ЯНЗЮК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

30 жовтня 2020 року № 295/2020-р 

 

 

 Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

     1. 0100000 Григорівська сільська рада 04405260 

          (код)                                                             (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

     2. 0110000 Григорівська сільська рада 04405260 

          (код)                                                           (найменування  відповідального виконавця) (КОД ЄДРПОУ) 

     3. 0114060 4060 0828 
«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

22314509000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня 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 – 610500 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 

610500 грн 00 коп. та спеціального фонду – 10000 грн 00 коп. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження 

складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; наказ Міністерства фінансів України
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від 01 жовтня 2020 року № 1147/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»»; рішення Григорівської сільської ради від 21 грудня 

2019 року № 2 «Про сільський бюджет на 2020 рік»; рішення міської ради від 23 жовтня 2020 року № 10/42/VII «Про 

внесення змін до бюджету Григорівської сільської ради на 2020 рік». 

  

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

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

 

7. Мета бюджетної програми: надання послуг з організації культурного дозвілля населення. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Завдання 

 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                 гривень 

№ 

з/п 
Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів  
600500,00 10000,00 610500,00 

Усього 600500,00 10000,00 610500,00 
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10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються в складі бюджетної програми 

                                                                                                                                                                                 гривень 

№ 

з/п 
Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

     

Усього    

 

11. Результативні показники бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат      

 
середнє число окладів (ставок) керівних 

працівників  
Од.  Штатний розпис 2 0 2 

 середнє число окладів (ставок) спеціалістів Од. Штатний розпис 1 0 1 

 середнє число окладів (ставок) робітників Од. Штатний розпис 1 0 1 

 кількість установ - усього Од. Статут 2 0 2 

2 Продукту      

 
кількість відвідувачів; усього, в тому числі 

за реалізованими квитками 
Осіб Фінансовий звіт 0 2000 2000 

 
кількість відвідувачів; усього, в тому числі 

безкоштовно 
Осіб Фінансовий звіт 620 0,00 620 

 
кількість заходів, які забезпечують 

організацію культурного дозвілля населення; 
Од. Фінансовий звіт 38 0 38 



 

4 

 

Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 плановий обсяг доходів, у тому числі доходи 

від реалізації квитків 
Тис. грн Фінансовий звіт 0,00 10,00 10,00 

3 Ефективності      

 середня вартість одного квитка  Грн Фінансовий звіт 0,00 5,00 5,00 

 середні витрати на проведення одного заходу Грн Розрахункові дані 15803,00 00,00 15803,00 

4 Якості      

 динаміка збільшення відвідувачів у 

плановому періоді відповідно до фактичного 

показника попереднього періоду 

% Розрахункові дані 0 100 100 

 

Голова комісії з реорганізації     

  (підпис)                (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Виконувач обов’язків старости 

сіл Григорівка, Воронківці 
  

  

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       

 

 

Керуючий справами                                                                 підпис                                                                    Валентина ЯНЗЮК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

30 жовтня 2020 року № 295/2020-р 

 

 Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

     1. 0100000 Григорівська сільська рада 04405260 

          (код)                                                               (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

     2. 0110000 Григорівська сільська рада 04405260 

          (код)                                                            (найменування  відповідального виконавця) (КОД ЄДРПОУ) 

     3. 0116030 6030 0620 «Організація благоустрою населених пунктів» 22314509000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня 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 – 556610 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 556610 

грн 00 коп. та спеціального фонду – 0 грн 00 коп. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України 

«Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України «Про відходи», Закон України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення»; наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 

«Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами, внесеними наказом 
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Міністерства фінансів України від 17 лютого 2018 року № 617); наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 

року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; рішення 

Григорівської сільської ради від 21 грудня 2019 року № 2 «Про сільський бюджет на 2020 рік»; рішення міської ради від    

28 серпня 2020 року № 10/42/VII «Про внесення змін до бюджету Григорівської сільської ради на 2020 рік»; рішення міської 

ради від 23 жовтня 2020 року № 50/42/VII «Про внесення змін до бюджету Григорівської сільської ради на 2020 рік». 

 

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

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 Підвищення рівня благоустрою сіл 

 

7. Мета бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою сіл. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Завдання 

1 Забезпечення освітлення вулиць в нічний час 

2 Благоустрій кладовищ  

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                               гривень 

№ з/п 
Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

1 Забезпечення освітлення вулиць в нічний час 78000,00 0,00 78000,00 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 

2 Благоустрій кладовищ  478610,00 0,00 478610,00 

Усього 556610,00 0,00 556610,00 

 

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

                                                                                                                                                                                 гривень 

№ 

з/п 
Найменування місцевої/регіональної  програми Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 Програма благоустрою населених пунктів 556610,00 0,00 556610,00 

Усього 556610,00 0,00 556610,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат      

 
протяжність вуличного освітлення, 

яка потребує обслуговування  
км Паспорт 13,50 00,00 13,50 

 
площа кладовищ, що потребують 

благоустрою 
га Паспорт 5,10 00,00 5,00 

2 Продукту      

 протяжність вуличного освітлення, 

яка планується обслуговуватись 
км Кошторисний розрахунок 13,50 0,00 13,50 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 площа кладовищ, яку планується 

впорядкувати 
Га Кошторисний розрахунок 5,00 0,00 5,00 

3 Ефективності      

 середні витрати на обслуговування  

1 км ліній вуличного освітлення 
Тис. грн Фінансовий звіт 5,80 0,00 5,80 

 середні витрати на благоустрій 1 га 

кладовища 
Тис. грн Фінансовий звіт 95,72 0,00 95,72 

4 Якості      

 питома вага протяжності вуличного 

освітлення, обслуговування якого 

планується здійснювати 

% Розрахункові дані 100 0 100 

 питома вага площі кладовищ, 

благоустрій яких планується 

здійснювати, у загальній площі 

кладовищ 

% Розрахункові дані 100 0 100 

 

 

 

Голова комісії з реорганізації     

  (підпис)                (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
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ПОГОДЖЕНО 
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Виконувач обов’язків старости  

сіл Григорівка, Воронківці 
  

  

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       

 

 

 

Керуючий справами                                                           підпис                                                                            Валентина ЯНЗЮК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження міського голови 

30 жовтня 2020 року № 295/2020-р 

 

 

  

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

  1. 0100000 Григорівська сільська рада 04405260 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

  2. 0110000 Григорівська сільська рада 04405260 

          (код)                                                             (найменування  відповідального виконавця) (КОД ЄДРПОУ) 

  3. 0112152 2152 0763 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» 22314509000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня 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 – 14700 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 14700 

грн 00 коп. та спеціального фонду – 00 грн 00 коп. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 

«Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами, внесеними наказом 
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Міністерства фінансів України від 17 лютого 2018 року № 617); рішення міської ради від 23 жовтня 2020 року № 10/42/VІІ 

«Про внесення змін до бюджету Григорівської сільської ради на 2020 рік». 

 

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

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 Фінансування первинних медичних оглядів громадян при призові на військову службу в 2020 році 

 

7. Мета бюджетної програми: організація первинних медичних оглядів громадян при призові на військову службу в   

2020 році. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Завдання 

 Організація та підготовка первинних медичних оглядів громадян при призові на військову службу в 2020 році 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

   гривень 

№ 

з/п 
Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 

Фінансування первинних медичних оглядів 

громадян при призові на військову службу в 2020 

році 

14700,00 0,00 14700,00 

Усього 14700,00 0,00 14700,00 
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10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються в складі бюджетної програми 

гривень 

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд 

Програма фінансування первинних медичних оглядів 

громадян України Старокостянтинівської міської 

об’єднаної територіальної громадян при призові на 

військову службу в 2020 році 

14700,00 14700,00  

Усього 14700,00 14700,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат     0,00 

 обсяг видатків на проведення 

медичних оглядів громадян 

Тис. од. 

Рішення міської ради 

від 28 вересня 2020 

року № 10/42/VІІ 

«Про внесення змін до 

бюджету 

Григорівської 

сільської ради на 2020 

рік»  

6,00 0,00 6,00 

2 Продукту     0,00 

 кількість людей, яким потрібно 

пройти медогляд  
Чол. Розрахунок 32 0 32 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Ефективності     0,00 

 середня вартість медичного 

огляду 
Тис. грн 

Кошторисний 

розрахунок 
0,46 0,00 0,46 

4 Якості      

 питома вага медичних оглядів, які 

потрібно провести 
% Розрахунок 100 0 100 

 

Голова комісії з реорганізації     

  (підпис)                (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Виконувач обов’язків старости  

сіл Григорівка, Воронківці 
  

  

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       

 

 

 

Керуючий справами                                                        підпис                                                                            Валентина ЯНЗЮК 

 
 


