
ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26 травня 2020 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

с.Великий Хутір № 02-28/36-0

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 №21-1/VII від 19.05.2020 року.

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм сільського 
бюджету ОТГ по програмно-цільовому методу на 2020 рік, що додаються.

2. Затвердити дане розпорядження на черговій сесії сільської ради.

кпквк 
МБ

КФК Найменування видатків та надання кредитів за 
програмною класифікацією

/У ? «У 0910 Надання дошкільної освіти
0111020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

0114030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
0117330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності



3. Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Великохутірська сільська рада ______

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.05.2020 р. № Розпорядження снльського голови №02-28/36-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

2.

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

кредитування місцевого бюджету)

(0110000 ) Великохутірська сільрада

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

34238349
(код Програмної класифікації видатків та 

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

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 -1412558 гривень , у тому числі загального фонду - 1378160 гривень та спеціального фонду - 34398 
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/VII "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 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
Реалізація національної ппогпами інгіюпматизапії



9. Напрями використання бюджетних коштів
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 1 371 160 34 398 1 405 558

2 Реалізація національної програми інформатизації 7 000 0 7 000
Усього 1 378 160 34 398 І 412 558

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

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 затрат

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 продукту

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

3 ефективності
середні витрати на 1 дитину грн. Розрахункові дані 33873,00 0,00 33873.00

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

(підпис)

Матвійчук Л.П.
(ініщали/їніціал. прізвище)

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



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів Укоаїни
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 бюджегу)

26.05.2020 р. № Розпорядження сыльського голови №02-28/36-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

2.

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

кредитування місцевого бюджету)

(0110000) Великохутірська сільрада

(найменування головною розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

34238349
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

(код за ЄДРПОУ)

3. (0111020) 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 -9641165 гривень , у тому числі загального фонду - 9256993 гривень та спеціального фонду - 384172 
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/VII "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

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2 Реалізація національної програми інформатизації \

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривен

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5
і Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 9 236 993 339 172 9 576 165
4 Реалізація національної програми інформатизації 20 000 45 000 65 000

Усього 9 256 993 384 172 9 64! 165

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

Матвійчук Л.П.

№
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 ЯКОСТІ
кількість днів відвідування днів Облік 176,00 0,00 176,00

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

ПОГОДЖЕНО:
(ініціали/ініціал. прізвище)

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



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

/ від 29 грудня 2018 року Ns 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Великохутірська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.05.2020 р. № Розпорядження сільського голови №02-28/36-0

1.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(0100000) Великохутірська сільська рада 34238349

2

(код Програмної класифікації видатків та (найменування іоловного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

(0110000) Великохутірська сільрада 34238349

'j3.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

(0113242) 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 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 ...... - .. „ . _ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _ .

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -140000 гривень , у тому числі загального фонд)' - 140000 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджнт на 2020рік", 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. Закон)' України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сільської ради від 24.12.2019року №16-4/VIl "Про місцевий 
бюджет Великохутірської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

гривень



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

1 2 1 3 4 5
1 Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення 40 000 0 40 000
2 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги 100 000 0 100 000

Усього 140 000 0 140 000

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

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
2 продукту

кількість регіональних заходів од.
Програма соц.економ 
розвитку 10,00 0,00 10,00

кількість учасників регіональних заходів осіб Статистичні дані 100,00 0,00 100,00
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги осіб Внутрішній облік 0,00 0,00 0,00

3 ефективності
середні витрати на проведення одного регіонального заходу тис.грн. Кошторис 400.00 0,00 400,00
середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги гри. Розрахунок 0,00 0,00 0,00

4 ЯКОСТІ
динаміка** кількості людей, охоплених іншими регіональними 
заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне 
забезпечення (порівняно з минулим роком)

відс. Статистичні дані 120,00 0,00 120,00

динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову 
фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) відс. Розрахунок 0,00 0,00 0,00

ПОГОДЖЕНО:



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ і розпорядчий документ

Великохутірська сільська рада
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.05.2020 р. № Розпорядження сільського голови №02-28/36-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

2.

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

кредитування місцевого бюджету)

(0110000) Великохутірська сільрада

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

34238349
(код Програмної класифікації видатків та 

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

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 -277409 гривень , у тому числі загального фонду - 247409 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/VII "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



з/п Завдання

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

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

І
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

242 409 30 000 272 409

2 Реалізація національної програми інформатизації 5 000 0 5 000
Усього 247 409 ЗО 000 277 409

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

(ініціали/ініціал. прізвище)

№ 
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 
коїщуїТенти 1500,00 0,00 1500,00

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку Матвійчук Л.П.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО
Нгказ 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 місцегого бюджету)

26.05.2020 р. № Розпорядження сільського голови №02-28/36-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (0100000) Великохутірська сільська пада 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. (0117330 ) 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 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 -792059 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 792059 
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/VlI "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 розвитку інфраструктури території громади

7. Мета бюджетної програми

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 ПППІ1Р4РІ4ПЯ nnfSlT ПЛ fSv Jlinuuirrnv лЛг’іГГІп г'/лиіо пі іі/лї-го пиплбтпглі /»>т> ..г.'.' nr<nz4..zxz^^:



г

j. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Капітальний ремонт приміщення ЦНАП вул. Куниці, 10 с. Великий Хутір у рамках фази впровадження 
програми «U-LEAD з Європою» Великохутірської сільської ради Драбівського району Черкаської області 0 698 110 698 110

2 Капітальний ремонт адмінприміщенні сільської ради (поліцейської станції) за адресою вул. Куниці. 10 с. 
Великий Хутір Драбівського району Черкаської області 0 93 949 93 949

Усього 0 792 059 792 059

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

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кошторис грн. 0,00 792059,00 792059,00
2 продукту

Кількість об’єктів од. 0,00 2.00 2,00
3 ефективності

Середні витрати на будівництво одного об’єкта (згідно ПКД) грн. 0,00 396029,50 396029,50
4 ЯКОСТІ

Рівень готовності об’єкта будівництва відс. 0,00 100,00 100,00

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

ПОГОДЖЕНО:
ПІДПИС)

сів та бухгалтерського обліку

нфиг»: хгалтерського обліку

(підпис)

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


