
ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

25 лютого 2020 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

с.Великий Хутір № 14-0

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2020 рік

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про 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», зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881 (у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 472), рішення сесії 
сільської ради №18-9/УІІ від 20.02.2020 року.

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм сільського 
бюджету ОТГ по програмно-цільовому методу на 2019 рік, що додаються.

к п к в к
МБ

КФК Найменування видатків та надання кредитів за 
програмною класифікацією

0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі п створення), міської, 
селищної, сільської рад

0111010 0910 Надання дошкільної освіти
0111020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними 
підрозділами (відділеннями, групами))

0114030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
0114040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок



0114060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

0114082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
0118120 0320 Заходи з організації рятування на водах

2. Затвердити дане розпорядження на черговій сесії сільської ради.

3. Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою.

Ніна ШИНКАРЕНКО



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року N8 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Великохутірська сільська рада
(найменування головного розпорядника

г г

коштів місцевого бюджету)

25.02.2020 р. № Розпорядження сільського голови №14-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (0100000) Великохутірська сільська рада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. (0110000) Великохутірська сільрада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
3. (0110150) 0150 0111 забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
23532000000

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —7399511 гривень , у тому числі загального фонду — 6669511 гривень та спеціального фонду — 730000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджнт на 2020 рік". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання 
затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сільської ради від 24.12.2019року №16-4/УІІ "Про місцевий 
бюджет Великохутірської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської 
рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми



7
з/п г Завдання

_1_
1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 
Реалізація національної програми інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 6 609 511 730 000 7339 511
2 Реалізація національної програма інформатизації 60 000 0 60 000

Усього 6 669 511 730 000 7 399 511
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
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 35.00 0,00 35,00
2 продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Вхідна документація 250,00 0,00 250,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Вхідна документація 860,00 0,00 860,00

3 ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника од. Внутрішній облік 250,00 0,00 250,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника од. Внутрішній облік 860,00 0,00 860,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Кошторис 181,30 20,90 202,20
Началмдос~ЩДІлу фінансів та бухгалтерського обліку

ч •ч чч А
:ерського обліку 

та бухгалтерського обліку

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал. прізвище)

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 
Великохутірська сільська рада

(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

25.02.2020 р. № Розпорядження сьільського голови № 14-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (0100000) Великохутірська сільська рада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. (0110000) Великохутірська сільрада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3. (0111010) 1010 0910 Надання дошкільної освіти 23532000000

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1373941 гривень , у тому числі загального фонду -  1280160 гривень та спеціального фонду -  93781 
гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджнт на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання 
затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сільської ради від 24.12.2019року №16-4/УІІ "Про місцевий 
бюджет Великохутірської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

№
з/п

Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п

Завдання

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2 Реалізація національної програми інформатизації



(  гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 1 273 160 93 781 1 366 941

2 Реалізація національної програми інформатизації 7 000 0 7 000
Усього 1 280 160 93 781 1 373 941

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

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 з а т р а т

Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць од.
Звіт по мережі, штатам та 
контингентам 12,00 0,00 12,00

кількість груп од.
Звіт по мережі, штатам та 
контингентам 2,00 0,00 2,00

кількість дошкільних навчальних закладів од. Мережа закладів 1,00 0,00 1,00
2 п р о д у к т у

кількість дітей від 0 до 6 років осіб
Звіт по мережі, штатам та 
контингентам 40,00 0,00 40,00

3 е ф е к т и в н о с т і

середні витрати на 1 дитину грн. Розрахункові дані 33873,00 0,00 33873,00
4 Я К О С Т І

кількість днів відвідування од. Розрахункові дані 160,00 0,00 160,00

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 
Великохутірська сільська рада

(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

25.02.2020 р. Розпорядження сільського голови №14-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1 . ( 0 1 0 0 0 0 0 ) Великохутірська сільська рада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. ( 0 1 1 0 0 0 0  ) Великохутірська сільрада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
3. ( 0 1 1 1 0 2 0 ) 1020 0921 освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))
23532000000

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —9476439 гривень , у тому числі загального фонду -  9011622 гривень та спеціального фонду -  464817 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджнт на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання 
затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сільської ради від 24.12.2019року №16-4/УІІ "Про місцевий 
бюджет Великохутірської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання



Забезпечити надання відповідних послуг денними заклад^ загальної середньої освіти

1 2 Реалізація національної програми інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 8 991 622 419817 9 411 439
4 Реалізація національної програми інформатизації 20 000 45 000 65 000

Усього 9 011 622 464 817 9 476 439
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

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
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од. Кошторис 69,41 0,00 69,41
кількість закладів (за ступенями шкіл), од. Мережа 2,00 0,00 2,00

3 ефективності
середні витрати на 1 учня грн. Кошторис 45109,00 0,00 45109,00

4 Я К О С Т І

кількість днів відвідування днів Обіцк 176,00 0,00 176,00
Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

ПОГОДЖЕНО:

Матвійчук Л.П.
(і ні ціати/і ні ціал,-прізвище)

(ініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Великохутірська сільська рада

(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету )

25.02.2020 р. № Розпорядження сільського голови №14-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (0100000) Великохутірська сільська рада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. (0110000) Великохутірська сільрада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3. (0114030) 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 23532000000

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -276409 гривень , у тому числі загального фонду -  246409 гривень та спеціального фонду -  30000 
гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджнт на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання 
затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сільської ради від 24.12.2019року № 16-4/VI! "Про місцевий 
бюджет Великохутірської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

№
з/п

Ціль державної політики

1
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___________________________________________________________________________________________________________________

Завдання



1 Забезпечення доступності для громадян документів та і не’ мації, створення умов для повного задоволення духовні^ отреб громадян, сприяння професійному та освітньому 
розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліозс .них фондів, їх облік, контроль за виконанням

2 Реалізація національної програми інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення 
духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та 
зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

241 409 ЗО 000 271 409

2 Реалізація національної програми інформатизації 5 000 0 5 000
Усього 246 409 ЗО 000 276 409

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

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

і 2 3 4 5
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 установ (бібліотек) од.
Мережа, штати та 
контингенти 4,00 0,00 4,00

середнє число окладів (ставок) - усього од.
Мережа, штати та 
контингенти 2,50 0,00 2,50

2 продукту

число читачів тис.осіб
Мережа, штати та 
контингенти 1500,00 0,00 1500,00

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку Матвійчук Л.П.
(ініщали/ініціал, прізвище)

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Великохутірська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.02.2020 р. № Розпорядження сільського голови №14-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (0100000) Великохутірська сільська рада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. (0110000) Великохутірська сільрада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3. (0114040) 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 23532000000
(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -77800 гривень , у тому числі загального фонду -  70800 гривень та спеціального фонду -  7000 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджнт на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання 
затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сільської ради від 24.12.2019року №16-4/УІІ "Про місцевий 
бюджет Великохутірської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми



з/п С Завдання

СЕ Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), 
забезпечення виставковою діяльністю 70 800 7 000 77 800

Усього 70 800 7 000 77 800

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

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

і 2 3 4 5

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

І з а т р а т

кількість музеїв од.
Мережа, штати ьі 
контингенти 1,00 0,00 1,00

2 п р о д у к т у

кількість проведених виставок у музеях од.
Стратегія розвитку 
культури 5,00 0,00 5,00

кількість відвідувачів музеїв осіб Розрахункові дані 200,00 0,00 200,00
4 я к о с т і

відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості 
експонатів основного музейного фонду відс. Розрахункові дані 25,00 0,00 25,00

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

ерського обліку

фШ )сів та бухгалтерського обліку

|д£*3 8 3 * Ч * °

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал. прізвище)

Матвійчук Л.П.

^ * Р А ЇН 8  :

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Великохутірська сільська рада
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

25.02.2020 р. № Розпорядження сільського голови №14-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (0100000) Великохутірська сільська рада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. (0110000) Великохутірська сільрада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (0114060) 4060
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

0828 . . ~ .дозвілля та інших клубних закладів 23532000000
. . . (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та . . . . . .  . с .г г . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _ .кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -557870 гривень , у тому числі загального фонду -  477870 гривень та спеціального фонду -  80000 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання 
затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сільської ради від 24.12.2019року №16-4/УІІ "Про місцевий 
бюджет Великохутірської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№
о /п

Завдання



1 Забезпечення організації культурного дозвілля населену : зміцнення культурних традицій
2 Реалізація національної програми інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 472 870 80 000 552 870
2 Реалізація національної програми інформатизації 5 000 0 5 000

Усього 477 870 80 000 557 870
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
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 установ - усього од.
Мережа, штати та 
контингенти 4,00 0,00 4,00

середнє число окладів (ставок) - усього од.
Мережа, штати та 
контингенти 4,75 0,00 4,75

2 продукту'
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного 
дозвілля населення од.

Стратегія розвитку 
культури 14,00 0,00 14,00

3 ефективності

середні витрати на проведення одного заходу грн.
Стратегія розвитку 
культури 1000,00 0,00 1000,00

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

бухгалтерського обліку

іансів та бухгалтерського обліку

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал. прізвище)

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Великохутірська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

25.02.2020 р. № Розпорядження сільського голови №14-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (0100000) Великохутірська сільська рада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. (0110000) Великохутірська сільрада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (0114082) 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 23532000000
(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -44600 гривень , у тому числі загального фонду -  44600 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджнт на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі 
питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сільської ради від 24.12.2019року №16-4/УІІ 
"Про місцевий бюджет Великохутірської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

№
з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів , затверджених сільською програмою проведення заходів в галузі культури і мистецтва



завдання бю джетної програми г г
№
з/п Завдання

1 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
2 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 20 000 0 20 000
2 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 24 600 0 24 600

Усього 44 600 0 44 600

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми
гривень

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

і 2 3 4 5
Усього

1. Результативні показники бю джетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
2 продукту

Кількість заходів од. Стратегія розвитку 14,00 0,00 14,00
3 ефективності

Середні витрати на проведення одного заходу тис.грн. Розрахункові дані 2857,00 0,00 2857,00

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

їв табу'хгалтерського обліку
ансів та бухгалтерського обліку

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Матвійчук Л.П.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Великохутірська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.02.2020 р. № Розпорядження сільського голови №14-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (0100000) Великохутірська сільська рада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. (0110000) Великохутірська сільрада 34238349
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (0118120) 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 23532000000
(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2000 гривень , у тому числі загального фонду -  2000 гривень та спеціального фонду -  0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Ціль державної політики

1 Заходи з організації рятування на водах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об’єктах



г го. Завдання бю джетної програми

№
з/п Завдання

1 Заходи з організації рятування на водах

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 4 5
1 Заходи з організації рятування на водах 2 000 0 2 000

Усього 2 000 0 2 000

10. Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми
гривень

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

і 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бю джетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кошторис грн. Кошторис 2000,00 0,00 2000,00
3 ефективності

Договір 1,00 0,00 1,00

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

бухгалтерського обліку
інансів та бухгалтерського обліку

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал, прізвище)


