
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_11 грудня 2020___ року                 Старокостянтинів                       № ____337/2020-р_____ 

 

 

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 рік 

по Веснянській сільській раді 

 

 

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання 

паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів до їх виконання, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року 

№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 

складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Старокостянтинівської 

міської ради від 20 листопада 2020 року № 8/43/VII «Про внесення змін до 

бюджету Веснянської 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 в 

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 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»; 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів». 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентину КАМІНСЬКУ 

 

 

 

Міський голова                          підпис                                   Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження міського голови 

11 грудня 2020 року № 337/2020-р 

 

 

  

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

    1. 0100000 Веснянська сільська рада 04405254 

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

    2. 0110000 Веснянська сільська рада 04405254 

          (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» 

22314506000 

 (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 – 577000 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 577000 

грн 00 коп. та спеціального фонду – 00 грн 00 коп. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України 

«Про державний бюджет на 2019 рік»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; рішення Веснянської 

сільської ради від 18 грудня 2019 року № 6 «Про сільський бюджет на 2020 рік Веснянської сільської ради»; рішення 

Веснянської сільської ради від 05 березня 2020 року № 5 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік»; рішення 

Веснянської сільської ради від 18 травня 2020 року № 2 «Про внесення змін до асигнувань загального фонду Веснянської 

сільської ради»; рішення Старокостянтинівської міської ради від 03 липня 2020 року № 27/41/VII «Про внесення змін до 

бюджету Веснянської сільської ради»; рішення Старокостянтинівської міської ради від 23 жовтня 2020 року № 49/42/VII 

«Про внесення змін до бюджету Веснянської сільської ради на 2020 рік»; рішення Старокостянтинівської міської ради від           

20 листопада 2020 року № 8/43/VII «Про внесення змін до бюджету Веснянської сільської ради на 2020 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 

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 

2 

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського, Автономної Республіки Крим та обласного 

значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній 

сфері 
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9. Напрямки використання бюджетних коштів 

гривень 

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

 
Забезпечення виконання наданих законодавством 

повноважень 
577000,00 0,00 577000,00 

Усього 577000,00 0,00 577000,00 

 

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

гривень 

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

     

 Усього     

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ з/п Показники 
Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат      

 кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис 3 0 3 

2 Продукту      

 кількість отриманих листів, 

звернень 
Од. 

Книга вхідної 

документації 
290 0 290 

 кількість прийнятих 

нормативно-правових актів 
Од. Книга реєстрації 340 0 340 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Ефективності       

 кількість виконаних листів, 

звернень на одного 

працівника 

Од. 
Книга вхідної 

документації 

 

58 0 58 

 кількість прийнятих 

нормативно-правових актів 

на одного працівника 

Од. Книта реєстрації 68 0 68 

 витрати на утримання 

однієї штатної одиниці 
Тис. грн 

Кошторис сільської 

ради 
192,33 0,00 192,33 

 

 

Голова комісії з реорганізації     

  (підпис)             (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Заступник міського голови,  

начальник фінансового управління  

виконавчого комітету міської ради 

  

  

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       

 

 

Керуючий справами                                                                    підпис                                                                Валентина ЯНЗЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

11 грудня 2020 року № 337/2020-р 

  

 

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

      1. 0100000 Веснянська сільська рада 04405254 

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

      2. 0110000 Веснянська сільська рада 04405254 

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

      3. 0111010 1010 0910 «Надання дошкільної освіти» 22314506000 

 (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 – 691721 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 691721 

грн 00 коп. та спеціального фонду – 00 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»; Закон України «Про державний 

бюджет»; рішення Веснянської сільської ради від 18 грудня 2019 року № 6 «Про сільський бюджет Веснянської сільської 
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ради на 2020 рік»; рішення Веснянської сільської ради від 05 березня 2020 року № 53 «Про внесення змін до сільського 

бюджету Веснянської сільської ради на 2020 рік»; рішення Старокостянтинівської міської ради від 20 листопада 2020року 

№ 8/43/VII «Про внесення змін до бюджету Веснянської сільської ради на 2020 рік». 

 

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

 

№ з/п Ціль державної політики 

 Надання якісної дошкільної освіти на території сільської ради 

 

7. Мета бюджетної програми: надання дошкільної освіти дошкільними навчальним закладами. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ з/п Завдання 

 Забезпечити 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 

 

Забезпечення створення належних умов для 

надання на належному рівні дошкільної освіти та 

виховання дітей 

691721,00 00,00 691721,00 

Усього 691721,00 00,00 691721,00 
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10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються в складі бюджетної програми 

 

 

гривень 

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд 

   

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. Мережа 1 0 1 

2 Продукту     0,00 

 кількість дітей, що відвідують 

дошкільні заклади 
Осіб Журнал відвідування 19 0 19 

3 Ефективності     0,00 

 Діто-дні відвідування Днів Розрахунок 4750,00 0,00 4750,00 

4 Якості     0,00 
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Продовження таблиці 

 

 кількість днів відвідування Од. Розрахзунок 250 0 250 

 

 

Голова комісії з реорганізації     

  (підпис)                (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Заступник міського голови,  

начальник фінансового управління  

виконавчого комітету міської ради 

  

  

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       

 

 

 

Керуючий справами                                                             підпис                                                                         Валентина ЯНЗЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

11 грудня 2020 року № 337/2020-р 

 

 

 Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

    1. 0100000 Веснянська сільська рада 04405254 

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

    2. 0110000 Веснянська сільська рада 04405254 

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

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

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

 

22314506000 

 (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 – 184695 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 183695 

грн 00 коп. та спеціального фонду – 1000 грн 00 коп. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України 

«Про місцеве самоврядування України»; наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про 

затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 

галузі «Культура»» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27 вересня 2012 року № 1035), зареєстрований в 



2 

 

Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2012 року № 1706/22018; рішення Веснянської сільської ради від 18 грудня 2019 

року № 6 «Про сільський бюджет Веснянської сільської ради на 2020 рік»; рішення Веснянської сільської ради від             

05 березня 2020 року № 53 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік»; рішення Старокостянтинівської 

міської ради від 23 жовтня 2020 року № 49/42/VII «Про внесення змін до бюджету Веснянської сільської ради на 2020 рік»; 

рішення Старокостянтинівської міської ради від 20 листопада 2020 року № 8/43/VII «Про внесення змін до бюджету 

Веснянської 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 

1 Місцевий бюджет 00,00 00,00 00,00 

2 Надання послуг з організаційно-культурного дозвілля населення 183695,00 1000,00 184695,00 

Усього 183695,00 1000,00 184695,00 
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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 

 кількість установ, усього Од. Штатний розпис 1 0 1 

2 Продукту      

 
кількість відвідувачів; усього, в тому числі 

за реалізованими квитками 
Осіб Звіт установи 0 250 250 

 
кількість відвідувачів; усього, в тому числі 

безкоштовно 
Осіб Звіт установи 11000 0 11000 

3 Ефективності      

 середня вартість одного квитка  Грн Звіт установи 4,00 4,00 8,00 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 середні витрати на одного відвідувача Грн Звіт установи 16,69 00,00 16,69 

 

 

 

Голова комісії з реорганізації     

  (підпис)                (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Заступник міського голови,  

начальник фінансового управління  

виконавчого комітету міської ради 

  

  

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       

 

 

 

Керуючий справами                                                              підпис                                                                       Валентина ЯНЗЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

11 грудня 2020 року № 337/2020-р 

 

  

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

1. 0100000 Веснянська сільська рада 4405254 

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

2. 0110000 Веснянська сільська рада 4405254 

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

3. 0116030 6030 0620 «Організація благоустрою населених пунктів» 22314506000 

 (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 – 209951 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 209951 

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

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про затвердження переліку бюджетних 

програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністрів фінансів України 

від 27 вересня 2012 року № 1035); рішення Веснянської сільської ради від 18 грудня 2019 року № 6 «Про сільський бюджет 

Веснянської сільської ради на 2020 рік»; рішення Веснянської сільської ради від 05 березня 2020 року № 53 
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«Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 року»; рішення Старокостянтинівської міської ради від 28 серпня 2020 

року № 8/42/VII «Про внесення змін до бюджету Веснянської сільської ради на 2020 рік»; рішення Старокостянтинівської 

міської ради від 23 жовтня 2020 року № 49/42/VII «Про внесення змін до бюджету Веснянської сільської ради на 2020 рік»; 

рішення Старокостянтинівської міської ради від 20 листопада 2020 року № 8/43/VII «Про внесення змін до бюджету 

Веснянської сільської ради на 2020 рік». 

 

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

 

№ з/п Ціль державної політики 

 Підвищити рівень благоустрою території сільської ради 

 

7. Мета бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою території сільської ради. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ з/п Завдання 

1 Забезпечення функціонування вуличного освітлення 

2 
Забезпечення належного утримання будівель, інженерних споруд та об’єктів природоохоронного, історико-

культурного призначення 

3 Забезпечення благоустрою кладовищ та вулиць села 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                           гривень 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд 
Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 

1 Обслуговування ліній вуличного освітлення  78628,00 0,00 78628,00 

2 Забезпечення належного утримання будівель та об’єктів 

природоохоронного, історико-культурного призначення 
99800,00 0,00 99800,00 

3 Благоустрій кладовищ та вулиць сіл 31523,  31523,00 

Усього 209951,00 0,00 209951,00 

 

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

                                                                                                                                                                                         гривень 

№ 

з/п 
Найменування місцевої/регіональної  програми Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 
Програма «Забезпечення благоустрою територій Веснянської 

сільської ради» 
209951,00  209951,00 

Усього 209951,00  209951,00 

 

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      

 
загальна протяжність ліній 

вуличного освітлення 
Км Оборотні відомості 36,00 00,00 36,00 

 
загальна кількість об’єктів, що 

потребують благоустрою 
Од. Оборотні відомості 2 0 2 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 загальна площа кладовищ, що 

потребують благоустрою 
Га Оборотні відомості 4,10 00,00 4,10 

2 Продукту      

 загальна протяжність ліній 

вуличного освітлення 
Км Звіт установи 36,00 0,00 36,00 

 кількість об’єктів, благоустрій яких 

планується здійснити  
Од. Звіт установи 2 0 2 

 площа кладовищ, благоустрій яких 

планується здійснити 
Га Звіт установи 4,10 0,00 4,10 

3 Ефективності      

 середня вартість утримання ліній 

вуличного освітлення 
Грн Кошторис призначення 2184,00 0,00 2184,00 

 середньорічні витрати на 

благоустрій одного об’єкта  
Грн Кошторис призначення 49900,00 0,00 49900,00 

 середньорічні витрати на 

благоустрій 1 га кладовища 
Грн Кошторис призначення 7688,00 0,00 7688,00 

4 Якості      

 питома вага кількості ліній 

вуличного освітлення 
% Звіт установи 100 0 100 

 питома вага кількості об’єктів, 

благоустрій яких планується 

здійснювати, до загальної кількості 

об’єктів  

% Звіт установи 100 0 100 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 питома вага площі кладовищ, 

благоустрій яких планується 

здійснювати, до загальної площі 

кладовищ 

% Звіт установи 100 0 100 

 

 

Голова комісії з реорганізації     

  (підпис)                (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Заступник міського голови,  

начальник фінансового управління  

виконавчого комітету міської ради 

  

  

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       

 

 

 

Керуючий справами                                                                    підпис                                                                 Валентина ЯНЗЮК 


