
ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27 серпня 2020 року с.Великий Хутір № 02-28/70-0

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 № 23-4/VII від 20.08.2020 року.

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм сільського 
бюджету ОТГ по програмно-цільовому методу на 2020 рік, що додаються.
кпквк 
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 її створення), міської, 
селищної, сільської рад

0111010 0910 Надання дошкільної освіти
0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення
0114030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
0114060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
0117324 0443 Будівництво установ та закладів культури



0117461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0117691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

2. Затвердити дане розпорядження на черговій сесії сільської ради.

3. Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова ( Ніна ШИНКАРЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року Ns 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)

27.08.2020 р. № Розпорядження сільського голови №02-28/70-0

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 (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 -7337911 гривень , у тому числі загального фонду - 7247911 гривень та спеціального фонду - 90000 
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/VK "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

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 виконання наданих законодавством повноважень 7 247 911 90 000 7 337 911

Усього 7 247 911 90 000 7 337 911

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 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 0^0 по о ол по



кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного
працівника___________________________________________
витрати на утримання однієї штатної одиниці

од.

тис.грн.

Внутрішній облік 860,00 0,00 860,00

Кошторис 181,30 20,90 202,20

Сільський голова

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 / розпорядчий документ

Великохутірська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.08.2020 р. № Розпорядженн сільського голови №02-28/70-0

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. (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/УП "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



г

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

1 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 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 1 378 160 34 398 1 412 558

Усього 1 378 160 34 398 1 412 558

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

Ніна ШИНКАРЕНКО

№ 
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.
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

(ініціали/їніціал, прізвище)рада

алтерського обліку

сів та бухгалтерського обліку

(підпис)

Людмила МАТВІЙЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)



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 )

27.08.2020 р. № Розпорядження сільського голови №02-28/70-0

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. (0113242) 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 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 -165000 гривень , у тому числі загального фонду - 165000 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. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сільської ради від 24.12.2019року №16-4/УП "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 інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми
№
ч/п

Завдання



спрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний (і>онд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
1 Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення 45 000 0 45 000

2 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги 120 000 0 120 000
Усього 165 000 0 165 000

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

Ніна ШИНКАРЕНКО
(ініціали/ініціал, гфізвище)

№ 
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 грн. 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

Сільс голова

алтерського обліку

сів та бухгалтерського обліку Людмила МАТВІЙЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)



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)

27.08.2020 р. № Розпорядження сільського голови №02-28/70-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

2. (0110000) Великохутірська сільрада 34238349

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(0114030) 4030

(найменування відповідального виконавця)

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

(код за ЄДРПОУ)

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 -281409 гривень , у тому числі загального фонду - 251409 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/УП "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

(лтті /ytvmzq



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

і 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

251 409 ЗО 000 281 409

Усього 251 409 ЗО 000 281 409

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 1500,00 0,00 1500,00



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 )

27.08.2020 р. № Розпорядження сільського голови №02-28/70-0

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. (0114060) 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів 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 -529901 гривень , у тому числі загального фонду - 529870 гривень та спеціального фонду - 31 
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/УП "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



і

Завдання

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і 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 529 870 31 529 901

Усього 529 870 31 529 901

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

Ніна ШИНКАРЕНКО

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальнийі 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

Сільський голова Г2

(підпис)

ПО
алтерського обліку

сів та бухгалтерського обліку

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила МАТВІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



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 )

27.08.2020 р. № Розпорядження сільського голови №02-28/70-0

1.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(0100000) Великохутірська сільська рада 34238349

2.

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

(0110000) Великохутірська сільрада 34238349

3.

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

(0117324) 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 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 ,. ... .

. „ ч . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -135000 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 135000 
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/УП "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 Будівництво установ та закладів культури

7. Мета бюджетної програми

Будівництво установ та закладів культури

8. Завдання бюджетної програми
№ Завдання



1 Будівництво установ та закладів культури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
1 Будівництво установ та закладів культури 0 135 000 135 000

Усього 0 135 000 135 000

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

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кошторис грн. Кошторис 0,00 135000,00 135000,00
2 продукту

Кількість об’єктів од. Мережа 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати грн. Кошторис 0,00 135000,00 135000,00
4 якості

Рівень готовності об’єкта відс. Акт виконаних робіт 0,00 0,00 0,00



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)

27.08.2020 р. № Розпорядження сільського голови №02-28/70-0

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. (0117461) 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 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 -426000 гривень , у тому числі загального фонду - 250000 гривень та спеціального фонду - 176000 
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/УП "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 Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок якісного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

2 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
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7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок якісного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми
№ 
з/п

Завдання

1 Збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану наявної мережі доріг за рахунок коштів місцевого бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету 250 000 176 000 426 000

Усього 250 000 176 000 426 000

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

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на проведення робіт зі збереження та поліпшення 
транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг тис.грн. 50000,00 6400000,00 6450000,00

(ініціали/ініціал, прізвище)



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)

27.08.2020 р. № Розпорядження сільського голови №02-28/70-0

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. (0117691) 7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

0490 самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів,
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

23532000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -192200 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 192200 
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 №16-4А/П "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
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади



Розвиток Інфраструктури сіл та селищ.

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Утримання та розвиток інфраструктури сіл та селищ

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і 
фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади

0 192 200 192 200

Усього 0 192 200 192 200
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

Обсяг коштів, передбачених на утримання та розвиток 
інфраструктури сіл та селища

грн. Розрахункові дані 0,00 192200,00 192200,00

4 якості
Виконання передбачених заходів ВІДС. 0,00 2,00 2,00

(ініціали/ініціал, прізвище)


