
ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ДРАЫВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14 січня 2022 року с.Великий Хутір № 02-28/2-0

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2022 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 № 15-3/VIII від 24.12.2021 року.

Затвердити паспорти бюджетних програм сільського бюджету ОТГ по 
програмно-цільовому методу на 2022 рік, що додаються.
кпквк 
МБ

КФК Найменування видатків та надання кредитів за 
програмною класифікацією

0210150 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

0211010 0910 Надання дошкільної освіти
0211021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої ОСВІТИ
0211031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти
0211200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами

0211350 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

0213090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 
інвалідністю внаслідок війни



0213104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю

0213210 1050 Організація та проведення громадських робіт
0213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення
0214030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
0214040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
0214060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
0214082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
0215061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
0217130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
0217680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування
0217691

«.

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

0218313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього
природного середовища

2. Затвердити дане розпорядження на черговій сесії сільської ради.

ня даного розпорядження залишаю за собою.

Сільський 'to

3. Кон СІЛЬС

Ніна ШИНКАРЕНКО



•о

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
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р.№ 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

кредитування місцевого бюджету')

04408583
(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04408583
(код за ЄДРПОУ)

0210150 0150

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
0111 забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

_________________ місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

23532000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -8694000 гривень , у тому числі загального фонду - 8694000 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про 
службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 
"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сільської ради від 24.09.2021 №11 -1/VIII "Про розгляд 
прогнозу бюджету Великохутірської сільської тери торіальної громади на 2022-2024 роки". Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 №15-3/VIII "Про бюджет Великохутірської 
сільської територіальної громади на 2022 рік"

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



, 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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 8 694 000 0 8 694 000

Усього 8 694 000 0 8 694 000

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 43,25 0,00 43,25
2 продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. вхідна документація 1 050,00 0,00 1 050,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. вхідна документація 950,00 0,00 950,00

3 ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника од. внутрішній облік 260,00 0,00 260,00



Сільський голова

2 3
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника од.

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн.

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
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р.№ 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.

2.

3.

Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 044085830200000
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 23532000000
(код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатні, та (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) класифїкаш. вадапов та кредитування м.сцевого бюджету)
кредитування оюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -2544246 гривень , у тому числі загального фонду - 2524246 гривень та спеціального фонду - 
20000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про 
службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 
"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сільської ради від 24.09.2021 №11-1/VIII "Про розгляд 
прогнозу бюджету Великохутірської сільської територіальної громади на 2022-2024 рік", Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 №15-3/VIII "Про бюджет Великохутірської сільської 
територіальної громади на 2022 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



лета 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

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 2 524 246 20 000 2 544 246

Усього 2 524 246 20 000 2 544 246

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. звіт по мережі, штатам та 
контингентам 17,75 0,00 17,75

кількість груп од. звіт по мережі, штатам та 
контингентам 3,00 0,00 3,00

кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа закладів 2,00 0,00 2,00
2 продукту

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

3 ефективності 9

середні витрати на 1 дитину грн. розрахункові дані 50 485,00 400,00 50 885,00



I

Сільський голова

2 3
4 ЯКОСТІ

кількість днів відвідування од.

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Великохутірської сільської ради



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 І розпорядчий документ
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р.№ 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

кредитування місцевого бюджету)

04408583
(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

04408583
(код за ЄДРПОУ)

3. 0211021 1021

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
_________________ освіти  

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
класифікації видатків та______________________________ кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

23532000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -6274950 гривень , у тому числі загального фонду - 6254950 гривень та спеціального фонду - 
20000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про 
службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 
"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сесії сільської ради від 24.09.2021 №11 -1 /VIII "Про розгляд 
прогнозу бюджету Великохутірської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки", Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 №15-3/VIII "Про бюджет Великохутірської 
сільської територіальної громади на 2022 рік"

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



.ста бюджетної програми

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

. Завдання бюджетної програми
№ 
з/п Завдання

І Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої 
освіти 6 254 950 20 000 6 274 950

Усього 6 254 950 20 000 6 274 950

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

№ 
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

і 2 3 4 5 6 7
1 затрат

усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од. кошторис 41,00 0,00 41,00
кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа 3,00 0,00 3,00

3 ефективності
середні витрати на 1 учня грн. кошторис 25 954,00 0,00 25 954,00

4 якості
кількість днів відвідування ДНІВ облік 176,00 0,00 176,00



Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:



Ніна ШИНКАРЕНКО
(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
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р.№ 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

(код бюджету)

1. 0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0211200 1200
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

0990 бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами

23532000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
класифікації видатків та місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -25282 гривень, у тому числі загального фонду - 25282 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в 
органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління'"’ (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 №15-3/УПІ "Про бюджет Великохутірської сільської територіальної громади 
на 2022 рік"

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

№ 
з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами



авдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 25 282 0 25 282
Усього 25 282 0 25 282

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

Сільський голова

№ 
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 2,00 0,00 2,00
кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа 3,00 0,00 3,00

3 ефективності
середні витрати на 1 учня грн. кошторис 12 641,00 0,00 12 641,00

4 ЯКОСТІ
кількість днів відвідування Днів облік 176,00 0,00 176,00

УКР/№^

ДЖЕІКХЧ
і.відділ Великохутірської сільської ради 
і ГГ

інансрвоговідділу

Ніна ШИНКАРЕНКО
(ініціали/ініціал. прізвище)(підпис)

Людмила МАТВІЙЧУК
(ініиіали/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
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника
9d

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р.№ 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

04408583
(код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

04408583
(код за ЄДРПОУ)

3. Д 0211031 1031

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
_________________освіти  

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
класифікації видатків та_________________________________________ місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

23532000000
(код бюджету')

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -9382900 гривень , у тому числі загального фонду - 9382900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в 
органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сільської ради від 24.09.2021 №11-1/VIII "Про розгляд рогнозу бюджету Великохутірської сільської 
територіальної громади на 2022-2024 роки",Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 №15-3/УШ "Про бюджет Великохутірської сільської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ 
з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

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



.шздання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 4 5
1 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 9 382 900 0 9 382 900

Усього 9 382 900 0 9 382 900

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 б 7
1 затрат

усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од. кошторис 54,32 0,00 54,32
кількість закладів (за ступенями шкіл) од. мережа 3,00 0,00 3,00

3 ефективності
середні витрати на 1 учня грн. кошторис 38 933,20 0,00 38 933,20

4 ЯКОСТІ
кількість днів відвідування ДНІВ облік 176,00 0,00 176,00

Сільський голова

о X У .

відділ Великохутірської сільської ради

Ніна ШИНКАРЕНКО
(тдпис) (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
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р.№ 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області

J.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

04408583
(код за ЄДРПОУ)

0210000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0213050

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
(найменування відповідального виконавця)

04408583
(код за ЄДРПОУ)

3050

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
 Чорнобильської катастрофи______________________________________  

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
класифікації видатків та місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

23532000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -26589 гривень, у тому числі загального фонду - 26589 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в 
органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 №15-3/VIII "Про бюджет Великохутірської сільської територіальної громади 
на 2022 рік"

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Своєчасне забезпечення пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

7. Мета бюджетної програми
Тяйеіпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного



-дання бюджетної програми

•о

№ 
з/п

Завдання

1
Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 26 589 0 26 589
Усього 26 589 0 26 589

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

Ніна ШИНКАРЕНКО

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кошторис грн. кошторис 26 589,00 0,00 26 589,00
2 продукту

кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів осіб звітні дані 6,00 0,00 6,00
3 ефективності

середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу грн. розрахунок 4 431,50 0,00 4 431,50

4 ЯКОСТІ
відеотек- громадян, які одержали безоплатні ліки відс. ґ? 100,00 0,00 100,00

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

охутірської сільської ради 
го відділу 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
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р.№ 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

кредитування місцевого бюджету)

04408583
(код за ЄДРПОУ)

2.

3.

0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

0213090 3090

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

1Q3Q Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю
_________________ внаслідок війни_____________________________________________  

(код Функціональної_____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

04408583
(код за ЄДРПОУ)

23532000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -4326 гривень , у тому числі загального фонду - 4326 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про 
службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 
"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 №15-3/VIII "Про бюджет 
Великохутірської сільської територіальної громади на 2022 рік"

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



vra бюджетної програми

' Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

8. Завдання бюджетної програми
№ 
з/п Завдання

1 Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 4 326 0 4 326

Усього 4 326 0 4 326

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

Сільський голова

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кошторис грн. 0,00 0,00 0,00

Ніна ШИНКАРЕНКО

охутірської сільської ради 
відділу

■^07886'
■Ht-PAlUf-

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила МАТВІИЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)



•о

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N0 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р.№ 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 044085830200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 23532000000
(код бюджету)

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

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
класифікації видатків та місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -36600 гривень, у тому числі загального фонду - 36600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в 
органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сесії сільської ради від 24.09.2021 №11-1/VIII "Про розгляд прогнозу бюджету Великохутірської сільської 
територіальної громади на 2022-2024 роки",Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 №15-3/УШ "Про бюджет Великохутірської сільської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення організації та проведення робіт

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення робіт



дання бюджетної програми

№ 
з/п

1 Забезпечення організації та проведення робіт

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень•о

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення організації та проведення робіт 36 600 0 36 600

Усього 36 600 0 36 600

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

Сільський голова

№ 
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
2 продукту

кількість працівників осіб Звітність установи 5,00 0,00 5,00
3 ефективності

середні витрати на одного працівника грн. Розрахунок 7 320,00 0,00 7 320,00

пого
ької сільської ради

КІ/1І
14.01.2 022.

(підпис) (ініщали/ініціал, прізвище)

іна ШИНКАРЕНКО

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
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради 
Золотоніського району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р.№ 02-28/2-0

1.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583

2.

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

0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583

3.

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

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального0213242 3242 1090 ,ябмпрдання ФР 23532000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та , - ч класифікації _ .. _ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) видатків га

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -80000 гривень , у тому числі загального фонду - 80000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах 
місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із 
змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сесії сільської ради від 24.09.2021 №11-1/VIII "Про розгляд прогнозу бюджету Великохутірської сільської територіальної громади на 2022-2024 року",Рішення 
сесії сільської ради від 24.12.2021 № 15-3/VIII "Про бюджет Великохутірської сільської територіальної громади на 2022 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



ждання бюджетної програми
ІЧГ
іДи

Завдання

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
ї/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення 30 000 0 30 000
2 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги 50 000 0 50 000

Усього 80 000 0 80 000
). Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень
"Ж— Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього

1. Результативні показники бюджетної програми

а ШИНКАРЕНКО

№ 
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 11,00 0,00 11,00

кількість учасників регіональних заходів осіб Статистичні дані 165,00 0,00 165,00
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги осіб Внутрішній облік 60,00 0,00 60,00

3 ефективності
середні витрати на проведення одного регіонального заходу тис.грн. Кошторис 2 727,00 0,00 2 727,00
середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги грн. Розрахунок 2 000,00 0,00 2 000,00

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 відс. Розрахунок 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6
з минулим роком)

Ж

Q Д5 о і
2 0- !І

ф /ого в
178^

^гірської сільської ради 
іілу

(ініціали/ініціал. прізвище)підпис)

(ініціали/ініціал. прізвище)

Людмила МАТВІЙЧУК



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
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р.№ 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0214030 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
класифікації видатків та місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

(КОД бюджет)')

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -370000 гривень, у тому числі загального фонду - 370000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в 
органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління'"' (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сільської ради від 24.09.2021 №11-1/VIII "Про розгляд прогнозу бюджету Великохутірської сільської 
територіальної громади на 2022-204 роки",Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 №15-3/VIII "Про бюджет Великохутірської сільської територіальної громади на 2022 рік"

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

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№

р ч/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



ждання 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 ЮНД 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

370 000 0 370 000

Усього 370 000 0 370 000

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

Ніна ШИНКАРЕНКО

№ 
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 
континенти 5,00 0,00 5,00

середнє число окладів (ставок) - усього од.
Мережа, штати та 
континенти 3,50 0,00 3,50

2 продукту

число читачів тис.осіб
Мережа, штати та 
контингенти 1 500,00 0,00 1 500,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільс

ідділ Великохутірської сільської ради
^СОВр^і

к *

(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
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р.№ 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету) *

3. 0214040 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 -85840 гривень, у тому числі загального фонду - 85840 гривень та спеціального фонду — 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в 
органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління'"' (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сільської ради від 24.09.2021 №11-1/V1II "Про розгляд прогнозу бюджету Великохутірської сільської 
територіально ради на 2022-2024 роки",Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 №15-3/УПІ "Про бюджет Великохутірської сільської територіальної громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ 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



надання бюджетної програми
№ 
з/п Завдання

1 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 85 840 0 85 840

Усього 85 840 0 85 840

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

Сільський

№ 
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість виставок од.
Стратегія розвитку 
культури 7,00 0,00 7,00

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

середнє число окладів (ставок) - усього од. Штати 0,75 0,00 0,75
середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. Штати 0,75 0,00 0,75

V

а .ликохутірської сільської ради 
овргбвідділу

M.If. <'

(tyufac) (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
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р.№ 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

4.

1. 0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0214060 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)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -853100 гривень, у тому числі загального фонду - 853100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в 
органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління'"' (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сільської ради від 24.09.2021 №11 -1 /VIII "Про розгляд прогнозу бюджет Великохутірської сільської 
територіальної громади на 2022-2024 роки", Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 №15-3/VHI "Про бюджет Великохутірської сільської територіальної громади на 2022 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



авдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2 Реалізація національної програми інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

—ж— Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 853 100 0 853 100
Усього 853 100 0 853 100

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

№
ч/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної-програми

іна ШИНКАРЕНКО

№ 
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 5,00 0,00 5,00

середнє число окладів (ставок) - усього од.
Мережа, штати та 
контингент 4,50 0,00 4,50

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

Стратегія розвитку 
культури

15,00 0,00 15,00

3 ефективності

середні витрати на одного відвідувача грн. Стратегія розвитку культур 1 000,00
____________

0,00 1 000,00

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

COBO.ro відділу Людмила МАТВІЙЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

COBO.ro


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
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р. № 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

04408583
(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3. 0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 23532000000
(код Програмної класифікації видатків та ' (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціонально, (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатав та кредитування (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -30000 гривень, у тому числі загального фонду - 30000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в 
органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сільської ради від 24.09.2021 №11-1/VIII "Про розгляд прогнозу бюджету Великохутірської сільської 
територіальної громади на 2022-2024 роки", Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 №15-3/УПІ "Про бюджет Великохутірської сільської територіальної громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Л2
з/ц

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

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



Завдання бюджетної програми
№ 
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 30 000 0 30 000

Усього ЗО 000 0 30 000

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

Сільський голова

№ 
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 культурно-мистецьких заходів грн. Стратегія розвитку 30,00 0,00 30,00
2 продукту

Кількість заходів од. Розрахункові дані 1 020,00 0,00 1 020,00



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
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р. № 02-28/2-О

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області

2.

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0210000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0215061

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
(найменування відповідального виконавця)

5061

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

04408583
(код за ЄДРПОУ)

04408583
(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення
0810 "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед 23532000000

_________________населення регіону_____________________________________________________________
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування (код бюджету)

класифікації видатків та місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -5000 гривень, у тому числі загального фонду - 5000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про.службу в 
органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сільської ради від 24.09.2021 №11-1/VHI "Про розгляд бюджету Великохутірської сільської територіальної 
громади на 2022-2024 роки”, Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 №15-3/УІП "Про бюджет Великохутірської сільської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ 
з/п Ціль державної політики

1 Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту



u бюджетної програми
щйснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми
—Л?----- Завдання

1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

—ж— Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних 
заходів

5 000 0 5 000

Усього 5 000 0 5 000

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

№ Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

Сільський голова

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх 
видів), що проводяться у регіоні од.

План соціальн- 
економічного розвитку 5,00 0,00 5,00

2 продукту
кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для 
населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні людино/день Розрахункові дані 150,00 0,00 150,00

3 ефективності
середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що 
проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" гри. Розрахункові дані 1 000,00

_____________
0,00 1 000,00

Ніна ШИНКАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Великохутірської сільської ради
& Й

івогр. відділу 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
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р.№ 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3. 0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 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 -828674 гривень , у тому числі загального фонду - 828674 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в 
органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сільської ради від 24.09.2021 №11-1/VIH "Про розгляд бюджету Великохутірської сільської територіальної 
громади на 2022-2024 роки", Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 №15-3/VIII "Про бюджет Великохутірської сільської територіальної громади на 2022 рік"

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

Ціль державної політики

1 Організація благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою ОТГ



ждання бюджетної програми
№
з/п

1 Забезпечення благоустрою населених пунктів

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Підвищення рівня благоустрою ОТГ 828 674 0 828 674
Усього 828 674 0 828 674

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

Сільський голова

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
2 продукту

площа благоустрою, які планується здійснювати га. Розрахункові дані 12,00 0,00 12,00
3 ефективності

середньорічні витрати на благоустрій 1га. тис.грн. Розразункові дані 69 056,00 0,00 69 056,00

Ніна ШИНКАРЕНКО

ПОГОДЖЕНО:
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила МАТВІИЧУК
(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
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р.№ 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (кодзаЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (кодзаЄДРПОУ)

3. 0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 23532000000
, „ ....... , - .. (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування (код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та . ... ,

_ . - ч класифікації видатків та місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) , .
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -50000 гривень, у тому числі загального фонду - 50000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в 
органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сільської ради від 24.09.2021 №11-1/VIII "Про розгляд бюджету Великохутірської сільської територіальної 
громади на 2022-2024 рік", Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 № 15-3/VIII "Про бюджет Великохутірської сільської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ 
з/п Ціль державної політики

1 Здійснення заходів із землеустрою

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства



„пня бюджетної програми

№
з/п 

9. Напрями використання бюджетних коштів

Завдання

гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Здійснення заходів із землеустрою 50 000 0 50 000
Усього 50 000 0 50 000

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

2 продукту
кількість земель, по яких планується провести нормативно-грошову 
оцінку земель тис.га Розрахункові дані 1 200,00 0,00 1 200,00

4 якості
відсоток виконання робіт до тих, які необхідно провести відс. Розрахункові дані 1,00 0,00 1,00

Сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
дикохутірської сільської радивідділ;

фінансового відділу

ІІІ

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 І розпорядчий документ
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р.№ 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3. 0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 23532000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
класифікації видатків та місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -12000 гривень, у тому числі загального фонду - 12000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сільської ради від 24.09.2021 №11 - 1/VIII "Про розгляд прогнозу бюджет 
Великохутірської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки"

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення участі у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад'



вдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Оплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 S

1 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 12 000 0 12 000
Усього 12 000 0 12 000

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

Обсяг видатків на виконання Програми тис.грн. кошторис 12 000,00 0,00 12 000,00
2 продукту

Кількість об'єднань, у які сплачуються членські внески од. Розрахункові дані 1,00 0,00 1,00
3 ефективності

Середньорічний розмір внесків до однієї організації тис.грн. розрахунок 12 000,00 0,00 12 000,00
4 ЯКОСТІ

Рівень забезпеченості виконання програми відс. 100,00 0,00 100,00

К
НО:

Фінансовий відділ Великохутірської сільської ради 
s js І кАді І Г S а- 3 .інсрврго відділу

- ■;-------У

Ніна ШИНКАРЕНКО

Людмила МАТВІЙЧУК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)



•а

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
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р.№ 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.

2.

3.

0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0217691 7691 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

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 -53200 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 53200 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в 
органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сільської ради від 24.09.2021 №11-1/VIII "Про розгляд бюджету Великохутірської сільської територіальної 
громади на 2022-2024 роки", Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 №15-3/УИІ "Про бюджет Великохутірської сільської територіальної громади на 2022 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



7. Мета бюджетної програми

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 53 200 53 200

Усього 0 53 200 53 200

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

іна ШИНКАРЕНКО

№ 
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. 0,00 0,00 0,00

сільської ради

(ініціали/ініціал. прізвище)(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила МАТВІЙЧУК

і



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
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р. № 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0218313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 23532000000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (,<0Д (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування (код бюджету)
- _ класифікації видатків та місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету). кредитування місцевого бюджету) , 7

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -9050 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9050 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в 
органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління'"' (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сільської ради від 24.09.2021 №11-1/VII1 "Про розгляд прогнозу бюджету Великохутірської сільської 
територіальної громади на 2022-2024 роки", Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 №15-3/УШ "Про бюджет Великохутірської сільської територіальної громади на 2022 рік" ■

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

№ 
з/п Ціль державної політики

1 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

7. Мета бюджетної програми

Вирішення питань по несанкціонованих сміттєзвалищ, збереження та збільшення зелених насаджень, поліпшення екологічного стану водних обєктів



авдання бюджетної програми
№ 
з/п Завдання

1 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього природного середовища 0 9 050 9 050

Усього 0 9 050 9 050

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

Збереження збільшення зелених насаджен грн. 0,00 3 000,00 3 000,00
3 ефективності

Забезпечення природоохоронних заходів на території для 
поліпшення якостей навколишнього природного середовища, умов 
проживання населення

шт. 0,00 6 050,00 6 050,00

Сільський голова



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
Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р. № 02-28/2-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

[. 0200000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

кредитування місцевого бюджету)

>

5.

04408583
(код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 04408583
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0213104 3104

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
1020 громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим

_________________ віком, хворобою, інвалідністю_________________________________
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

23532000000

(код бюджету)

І. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -2350000 гривень , у тому числі загального фонду - 2048000 гривень та спеціального фонду - 
Ю2000 гривень.

і. Підстави для виконання бюджетної програми
Сонституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про 
лужбу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
иконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 
Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення сільської ради від 24.09.2021 №11-1/VIII "Про розгляд 
ірогнозу бюджету Великохутірської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки", Рішення сесії сільської ради від 24.12.2021 №15-3/VIII "Про бюджет Великохутірської 
ільської територіальної громади на 2022 рік"

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



1 Забезпечення права на соціальний захист у разі повної, часткової втрати працездатності через незалежні від них обставини, а також за віком та в інших випадках, передбачених 
законом.

7. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 
соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми
№ 
з/п Завдання

1 Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 
соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування 
у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2 048 000 302 000 2 350 000

Усього 2 048 000 302 000 2 350 000

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

кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів 
фахівців та робітників, які надають соціальні шт. штатний розпис 22,00 0,00 22,00

2 продукту
кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та 
тимчасового проживання ліжок звіт форми №12-соц 22,00 0,00 22,00

чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням 
(наданням соціальних послуг) осіб звіт форми №12-соц 64,00 0,00 64,00



1 2 3 4 5 6 7
3 ефективності

середні витрати на соціальне обслуговування (надання 
соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному від діленні 
постійного та тимчасового проживання на рік

грн. розрах 93 090,00 13 727,00 106817,00

чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, 
фахівця та робітника, які надають соціальні послуги осіб 2,90 0,00 2,90

Сільський голова / Ніна ШИНКАРЕНКО
\ / (підпис) / (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Великохутірської сільської ради

Людмила МАТВІЙЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)


