
ЗАТВЕРДЖЕНО
1 Іаказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 і рудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради 
від "29” квітня 2021 року №94.
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада

2.
(КТПКВК M b )  

0110000
(найменування головного розпорядника)

Вигодська селищна рада

3.
(КТПКВК M b )  

0117370 0490
(наймем у в а н н я відмові; іал ь н о го виконавця)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КТПКВК M b ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 600000,00 гривень, у тому числі загального фонду Огривень та спеціального фонду 600000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 
08.07.2010 №2 456-V IК Наказ Мініс і ерс і ва фінансів У країни від 26.08.2014 року № 836 1' П ро деякі питан ня занроваджен ня програмно-цільової о 
методу с клада н ня та виконання місцевих бюджетів'1,рішення Вигодської селищної ради №51-2/2020 від 24.12.2020р "Про Програму розвитку 
житлово-комунальної о господарства та благоустрою населених нміктів Вигодської селищної ради на 2021-2022 роки", рішення Вигодської 
селищної ради №56-2/2020 від 24.12.2020р "Про селищний бюджет на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради №108-4/2021 від 26.02.2021 р "Про 
внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 № 56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік", рішення Він одської селищної 
ради №277-05/2021 від 22.04.2021 р "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 
2021 рік"
6.Цілі державної політики . на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної нрог рами
№ з/п Ціп ь де ржа в н ої п ол і т и к и

І Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
№ з/п

-----------------------------------------------------------------------------------------------т-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Завдання

і

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 
підвищення рівня благоустрою населених пунктів Вигодської селищної 
ради

9. Напрями використання бюджетних кошт ів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому МИСЛІ

бюджет розви гку Разом

1

Нридоання обладнання і предмет ів довгострокового користування для 
підвищення рівня благоустрою населених пунктів Вигодської селищної 
ради 600 000 

600 000
600 000 600 000

Усього 600 000 600 000



10. Перелік місцевих/реї іональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої і регіональної програми Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом

11. Результативні показники бюджетної програми (грн)
№
з/п Показники Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

і 2 о3 4 5 6 7
і Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування для підвищення рівня благоуст рою населених 
пунктів Вигодської селищної ради

гри 600000 600000

затрат
Обсяг видатків необхідних на придбання обладнання і предметів 
дові^^ру^овД^ю користування гри кошторис 600000 600000

У А.

щй pjaijifipjiyfy пр
^ п р е д м е т ів  довгострокового користування.

\и^ аї и
од. потреба 1 ]

5  і і U  А Сі1{такт И 11 2.1
г—о  "я---------------------------------------------------------й^яіЬдного обладнання, предмету грн /7 / /  розрахунок 600000 600000

ю г Ш

щ)іНжМовноі'о розпорядника бюджетних коштівІ (пі і  и

*Од ДА' органу

М.М.Мацалак

Л.В.Василів
укрЬ



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Вигодської селищної ради______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від « 29 » квітня 2021 року № 94

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету па 2021 рік

д.

0100000
(код) 

0110000

Вигодська селищна рада
(найменування головного розпорядника) 

Він одська селищна рада______________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

__ 0117461______  _  0456 У і римання та приміток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
(К°Д) (КФКВК) рахунок кощіїв місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 433691,00 гривень, у тому числі загального фонду 200000,00 гривень та 
спеціального фонду 233691 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96. Бюджетний кодекс України 
(Закон від 08.07.2010 №2456-У1). Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р о к у  № 836"Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів'їзі змінами), рішення Вигодської селищної ради №56- 
2/2020 від 24.12.2020р "Про селищний бюджет на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради №277-05/2021 від 22.04.2021р "Про 
внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24,12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік"



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

№ з/п Ціль державної політики
] Покращення якості надання транспортних послуг,наближення рівня їх надання та розвитку інфраструктури до європейських

стандарті в,підвищення рівня безпеки та зменшення негативного впливу на довкілля

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Зимове утримання автомобільних доріг
2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 оа 4 5
1 Зимове утримання автомобільних доріг 200000 200000
2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів 223691 223691

транспортної інфраструктури
Усього 200000 223691 423691

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

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 оа 4 5

Програма утримання та ремонт автомобільних доріг загального 200000 223691 423691
користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг - і

І комунальної власності Вигодської територіальної г ромади на 2021-
2025 роки

Усього 200000 223691 423691



11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 од 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на зимове утримання 
автомобільних доріг, проведення капітального 

ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

гривень кошторис 200000 223691 423691

2 продукту

..з..
1 Кількість населених пунктів одиниць план 17 1 17

ефективності
: Середні витрати на зимове утримання 

автомобільних доріг 1 населеного пункту
гривень

_І
розрахунок 11764 223691 24923

4 якості і
^ і  

----гЛІЇік ІДАи*. -------------------- ----------------— ----------------------і----------------- 1

повного розпорядника оюджетних ' М.М.Мацалак

(підлис) [ (ініціали та прізвище)

! Т
їшфвдго органу с Л. В. Василів

(підпису (ініціали та прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради 
від "29" квітня 2021 року1 № 94 ___
( найменування головного розпорядника коштів державного бюджеіу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада
(КТ)ЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Вигодська селищна рада
(КТГЖВК МЬ) {найменування відповідального виконавця)

3.
0119770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 490760,00 гривень, у тому числі загального фонду 490760,00 гривень та спеціального фонду 0,00 
гривень.
5. Підстави для виконання бюджет ної програми: Конституція У країн и (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 
№ 2456-VI), Наказ Міністерства фінансів У країн и від 26.08.2014 року № 836 Міро деякі питан ня запровадження програмно-цільового методу складання та 
в и конання місцевих бюджетів4, рішення Вигодської селищної ради №108-4/2021 від 26.02,2021 р "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради 
від 24.12.2020 № 56-2/2020 "Про сел и іншій бюджет на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради № 277-05/2021 від 22.04,2021 р "Про внесення змін до 
рішення Вигодської селищної ради від 24,12.2020 №56-2/2020 "І Іро селищний бюджет на 2021 рік"
6.Цілі державної йодізики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції

7. Мета бюджетної програми : Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про 
надання субвенції
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№  з/ п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1
Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, 
визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції 490 760 490 760

Усього 490 760 490 760



10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
(гри)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом

11. Результативні показники бюджетної програми (грн)
№
з/п Показники

Ж». _______ -4*7 \ _________________________________________

Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 &̂ / ^ \ \ \ _________І _____________________________ 3 4 5 6 7
^  (  Г кД  д \  \
® апануя\іІ^аі субвашії з місцевого бюджету
з  1 \ \ Ж  1 і  і_________ __________'___________________

грн кюшторис 490760 490760

ЖШ А
Кес

;о)
к * УКР̂

ж^вного розпорядника бюджетних КОШТІВ

агану

М М.Мацаяак
(підпису (ініціали та прізвище) 

Я.В.Василів
(ініціали та прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради 
від 29 " квітня 2021 року № 94
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

\ . 0100000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) і найменування відповідального виконавця)

3.
0118130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень і бюджетних асигнувань 1316733,00 гривень, у тому числі загального фонду 1316733,00 гривень та спеціального фонду 0,00 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 2<8.06.19% Ж ?54/96). Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07,2010 
ЛТ2456-У1), Накат Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджеті вирішення Вигодської селищної ради №56-2/2020 від 2 4 .12.2020р "Про селищний бюджет на 2021 рік",рішення Вигодської 
селищної ради №277-05/2021 від 22.04.2021 р "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 
2021 рік"
6-Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики і

1 Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

7. Мета бюджетної програми : Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах

8. Завдання бюджетної програми
№  з/ п Завдання

1 Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

у тому числі 
бюджет 
розвитку'

Разом

1
Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних 
вимог,запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж 1 316 733 1 316 733

Усього І 316 733 0 0 1 316 733



10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
[гри)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом

Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки 
Вигодської селищної ради на період 2019-2023рр 1316733 1316733

11. Результативні показники бюджетної програми (фн)
№
з/п

Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
і затрат

Обсяг витрат для здійснення контролю за дотриманням 
протипожежних вимог та нещасних випадків

грн кошторис 1316733 1316733

кількість працівників особового складу осіб штатний розпис 5 5
2 продукту

кількість виїздів на об’єкти пожежного нагляду од. журнал реєстрації
_______ «1/иД п і «_______

20 20

3 ефективності

середні видатки на ліквідацію однієї пожежі, грн. грн Розрахунковий 
показник 65837 65837

4 ^[і У5ШЗШ
о о ^ і^ б и т к ів , завданих пожежами/ надзвичайними 
^\іС^Д[ЯНО з попереднім роком %

Розрахунковий 
/} показник 0 0

(( 5  Іл  іГс^
*

ї й ® 'г уутд-
Ж] 1

головного розпорядника оюджетних коштів М.М.Мацалак

)і^1|^^йЩ ^Й'вого органу

(піі

(підпївС)

(ініціали та прізвище) 

Л.В.Василів
(ініціали та прізвище)


