
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__17 липня 2020___ року                    Старокостянтинів                         № ______192/2020-р_____ 

 

 

Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2020 рік по Григорівській 

сільській раді 

 

 

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до 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 сесії міської ради 

від 03 липня 2020 року № 29/41/VII «Про внесення змін до бюджету 

Григорівської сільської ради на 2020 рік», керуючись ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на                

2020 рік в новій редакції (додаються): 

КПКВК 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»; 

КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету». 

 

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 

17 липня 2020 року № 192/2020-р 

 

  

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

1. 0100000  Григорівська сільська рада  4405260 

 (код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

 (найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)                         

 (код за ЄДРПОУ) 

 

2. 0110000  Григорівська сільська рада  4405260 
 (код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

 (найменування відповідального виконавця)                          (код за ЄДРПОУ) 

3. 0117461  7461  0456  

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету  22314509000 

 

(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) 
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4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 450293 гривні 00 копійок, у тому числі загального фонду –                   

430000 гривень 00 копійок та спеціального фонду - 20293 гривні 00 копійок. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ 

Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів 

для формування місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17 лютого 

2018 року № 617), рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 03 липня 2020 року № 29/41/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 

 

 
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету 
 

 

7. Мета бюджетної програми: поточний ремонт доріг на території сільської ради. 

8. Завдання бюджетної програми 

       

№ з/п Завдання 

1 Утримання та розвиток доріг на території сільської ради 

2 Виготовлення проєктно-кошторисної документації 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів 
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                                                                                                                                       гривень 

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

1 Поточний ремонт доріг 430000,00  430000,00 

2 Витрати на виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

 20293,00 20293,00 

 Усього 430000,00 20293,00 450293,00 

 

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

                                                                                                                                                                              гривень  

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

     

 Усього   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         

  загальна довжина вулиць км 
Паспорт сільської 

ради 
38,53 0,00 38,53 

  Продукту         

  

загальна довжина вулиць, на 

яких планується провести 

поточний ремонт 

км 
Кошторисний 

розрахунок 
2,80 0,00 2,80 

  Ефективності         
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1 2 3 4 5 6 7 

  

середня собівартість одного 

кілометра поточного ремонту 

вулично-дорожньої мережі 

тис. грн 
Кошторисний 

розрахунок 
153,50 0,00 153,50 

 Затрат      

 

кількість проєктно-кошторисної 

документації, яку необхідно 

виготовити 

шт. 
Кошторисна 

документація 
0,00 1,00 1,00 

 Продукту      

 

кількість проєктно-кошторисної 

документації, яку планується 

виготовити 

шт. Розрахунок 0,00 1,00 1,00 

 Ефективності      

 

середня вартість виготовлення 

проєктно-кошторисної 

документації 

тис. грн Розрахунок 0,00 20,29 20,29 

 Якості      

  

питома вага проєктно-

кошторисної документації, яку 

планується виготовити 

% Розрахунок 0,00 100,00 0,00 

 

 

 

Голова комісії з реорганізації  
 

 

  

                    (підпис)  (власне ім’я та прізвище) 
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ПОГОДЖЕНО 

 

 

Заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

 

 

  

                (підпис) 
 

(власне ім’я та прізвище) 

 

(дата погодження) 

М.П. 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                            підпис                                                                           Валентина ЯНЗЮК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

17 липня 2020 року № 192/2020-р 

 

  

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

1. 0100000  Григорівська сільська рада  04405260 

 (код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

 (найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)                         

 (код за ЄДРПОУ) 

 

2. 0110000  Григорівська сільська рада  04405260 
 (код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

 (найменування відповідального виконавця)                          (код за ЄДРПОУ) 

3. 01101150  0150  0111  

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад  22314509000 

 

(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) 
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4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1669580 гривень 00 копійок, у тому числі загального фонду –                   

1669580 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 0 гривень 00 копійок. 

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 державний бюджет України», Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 03 липня 2020 року № 

29/41/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 

ОО 

 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. Напрями використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                         гривень 

№ з/п Напрями використання бюджетних 

коштів 

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3  4 5 

 Організаційне, інформаційно-аналітичне  1669580,00 0,00 1669580,00 
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1 2 3 4 5 

 та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності сільської ради 

   

 Усього 1669580,00 0,00 1669580,00 

 

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

                                                                                                                                                                              гривень  

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

     

 Усього   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         

  кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 6,00 0,00 6,00 

  Продукту         

  
кількість прийнятих нормативно-

правових актів 
од. Рішення сесії 20,00 0,00 20,00 

 
кількість отриманих листів, 

звернень 
од. 

Журнал реєстрації 

заяв 
500,00 0,00 500,00 

  Ефективності         
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1 2 3 4 5 6 7 

 
витрати на утримання однієї 

штатної одиниці 
тис. грн 

Кошторис сільської 

ради 
194,66 0,00 194,66 

 

 

 

Голова комісії з реорганізації  
 

 

  

                    (підпис)  (власне ім’я та прізвище) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

Заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

 

 

  

                (підпис) 
 

(власне ім’я та прізвище) 

 

(дата погодження) 

М.П. 

 

 

 

Керуючий справами                                                       підпис                                                                         Валентина ЯНЗЮК 

 
 


