
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_09 грудня 2020___ року                 Старокостянтинів                       № ____332/2020-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 

Старокостянтинівської міської ради від 23 жовтня 2020 року № 50/42/VІІ «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 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»; 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету». 

 

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 

09 грудня 2020 року № 332/2020-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 

кредитуван-

ня 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 – 1614281 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 

1614281 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);
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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 Старокостянтинівської міської ради від 03 липня 2020 року № 29/41/VII «Про 

внесення змін до бюджету Григорівської сільської ради 2020 рік»; рішення Старокостянтинівської міської ради від             

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

Старокостянтинівської міської ради від 20 листопада 2020 року № 10/43/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 

 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 1614281,00 0,00 1614281,00 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 

 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 

сільської ради 
   

Усього 1614281,00 0,00 1614281,00 

 

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 сесії 20 0 20 

 кількість отриманих листів, 

звернень 
Шт. 

Журнал реєстрації 

звернень 
500 0 500 

3 Ефективності     0,00 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 витрати на утримання однієї 

штатної одиниці 
Тис. грн Фінансовий звіт 269,05 0,00 269,05 

 

 

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 

09 грудня 2020 року № 332/2020-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 – 295600 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 295600 

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 2018 року № 688 «Про затвердження переліку бюджетних програм і 

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

що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 року за № 685/3237; 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 Старокостянтинівської 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»; рішення міської ради від 20 листопада 2020 року           

№ 10/43/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 
295600,00 0,00 295600,00 

Усього 295600,00 0,00 295600,00 

 

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  113200,00 0,00 113200,00 

2 Комплексна програма «Соціальний захист населення» 182400,00 0,00 182400,00 

Усього 295600,00 0,00 295600,00 

 

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 67 0 67 

2 Продукту      
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 кількість отримувачів Од. Рішення сесії 67 0 67 

3 Ефективності       

 середній розмір виплати на 

одного отримувача  
Тис. грн Програма 2,72 0,00 2,72 

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 10 0 10 

2 Продукту      

 кількість отримувачів Од. Рішення сесії 10 0 10 

3 Ефективності       

 середній розмір виплати на 

одного отримувача 
Тис. грн Програма 11,32 0,00 11,32 

4 Якості      
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Продовження таблиці 

 

 динаміка проведення видатків до 

попереднього року 
% Розрахункові дані 80 0 80 

 

 

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 

09 грудня 2020 року № 332/2020-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. 0117461 7461 0456 
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок місцевого бюджету» 

 

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 – 410293 грн 00 коп., у тому числі загального фонду – 390000 

грн 00 коп. та спеціального фонду – 20293 грн 00 коп. 

 

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

Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних
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запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17 лютого 

2018 року № 617); рішення Старокостянтинівської міської ради від 03 липня 2020 року № 29/41/VII «Про внесення змін до 

бюджету Григорівської сільської ради на 2020 рік»; рішення міської ради від 20 листопада 2020 року № 10/43/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 

 Поточний ремонт доріг на території сільської ради   

 

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 Капітальний ремонт інших об’єктів  

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

гривень 

№ 

з/п 
Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 
Утримання та розвиток автомобільниг доріг та 

дорожньої інфраструктури   
390000,00 0,00 390000,00 

Усього 390000,00 00,00 390000,00 
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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      0,00 

  
загальна довжина вулиць Км 

Паспорт сільської 

ради 
38,53 0,00 38,53 

 загальна кошторисна вартість робіт з 

капітального ремонту інших об’єктів  
Тис. грн 

Кошторисна 

документація 
0,00 20,29 20,29 

2 Продукту     0,00 

 загальна довжина вулиць, на яких 

планується провести поточний ремонт 
Км 

Кошторисний 

розрахунок 
2,80 0,00 2,80 

 
протяжність доріг, які потребують 

капітального ремонту 
Км Розрахунок 0,00 1,00 1,00 

3 Ефективності     0,00 

 середня вартість одного кілометра 

поточного ремонту вулично-дорожньої 

мережі  

Тис. грн 
Кошторисний 

розрахунок 
121,43 0,00 121,43 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Середня вартість одного кілометра дороги Тис. грн Розрахунок 0,00 20,29 20,29 

 

 

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 
 


