
УКРАЇНА
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩ НА РАДА 

Калуського району Івано-Ф ранківської області

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ

від 29.04.2021 № 94 смт.Вигода

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.20 
Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 
року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів», відповідно до 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» із змінами і доповненнями, 
рішень сесії від 24.12.2020 №56-2/2020 «Про селищний бюджет на 2021 рік», від 26.02.2021 
№108-4/2021 «Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56- 
2/2020 «Про селищний бюджет на 2021 рік», від 22.04.2021 №277-05/2021 «Про внесення 
змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 «Про селищний 
бюджет на 2021 рік»

1.Внести зміни до паспортів бюджетних програм в розрізі кодів програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:
КВК 01 Органи місцевого самоврядування

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
КПКВКМБ 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»; 
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
докумнтації)»;
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
КПКВКМБ 0117622 «Реалізація програм і заходів галузі туризму та курортів»;
КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»;
КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету».

2.Затвердити паспорт бюджетної програми за кодом програмної класифікації
еішсдюджетів:

Селищний голова Микола Мацалак



з л ; могла: ; іо
] іаказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
віл 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Вигодської селищної ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бю джету) 

від « 29 » квітня 2021 року № 94

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

]. 0100000 Впгодська селищна рада______________________  ___ ________ ____ __
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 _ Вигодська селищна р а д а ___________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління_______________________________________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень і бюджетних асигнувань 375650,00 гривень, у тому числі загального фонду 375650,00 гривень та 
спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України . Бюджети ні) кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УГ) . Наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836" Про .деякі пгпаї п і я запровадження програмно-цільового метоле складання та
виконання місцевих бюджеті в" (зі змінами), рішення Вигодської селищної ради....№56- 2020 від 24.12.2020р "І Іро селищний бюджет на 2021
рік" , рішення Вигодської селищної ради №277-05 2021 від 22.04.2021 р "Про внесення змій до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 
№56-2/2020 "Про селищний бюджс-г на 2()2].рік"



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

№ з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми: Створення належних Умов для забезпечення діяльності органів .місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/л Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 Придбання медіа продукції, предметів , матеріалів, обладнання 

та інвентарю.
50000 0 50000

9 Виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомості 35000 0 35000
о3 Розроблення містобудівної документації, документації із 

землеустрою, нормативно грошових оцінок, внесення відомостей 
в ДЗК. експертних оцінок, організація земельних аукціонів, 
виготовлення проектно-кошторисної документації, інше

290650 290650

Усього 375650 0 375650



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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5

1 Програма розвитку місцевого 
самоврядування у Вигодській селищній 
раді на 2021 рік

375650 0 375650

Усього 375650 0 375650

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього 
, ■

1 О о-З 4 5 6 / 7
1 затрат З

Обсяг видатків на придбання медіа продукції, 
предметів матеріалів, обладнання та інвентарю

гри. кошторис 50000

продукту
Кількість предметів планується придбати од. потреба 100
ефективності

Середня вартість на придбання медіа продукції, 
предметів матеріалів, обладнання та інвентарю

грн.. розрахунок 500

2 затрат
Обсяг видатків на виготовлення технічних 
паспортів

грн. кошторис 35000



продукту .
Кількість технічних паспортів планується 
виготовити

од.

ефективності
Середні витрати на виготовлення 1 технічного 
паспорта

грн..

3 затрат
Обсяг видатків на розроблення містобудівної 
документації, документації із землеустрою, 
нормативно грошових оцінок, внесення відомостей 
в ДЗК, експертних оцінок, організація земельних 
аукціонів, виготовлення проектно-кошторисної 
документаці ї. і нше

грн.

продукту

-
Кількість документацій планується розробити од.

0 ефективності
Середні витрати на виготовлення 1 документації грн..



потреба 10

розрахунок 3500

кошторис 290650

потреба | 6

розрахунок І 48442

—

М.М.Мацалак

(ініціали та прізвище)

Л. В. Василів

(ініціали та прізвище)



ЗЛТВНІУІЖНІІО
Наказ Мініі к'|к'іна (|>іііаіюіх України 
26 серпня 21) ІЗ року № N36 
(> редакції никігіу Міністерства фінансів України 
иі:і 29 і'рулпя 20IX року № 1209)

ЗА ГВІ.І’ДЖБІ 10
розпорядженням Вигодської селищної ради 
піл "29" квітня 2021 .року У\: 93
(нвймслуиіімня КОЛОННОГО р.очііорялііикн коштів державного бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0 і 00000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) ‘ (найменування головного розпорядника)

2. 0II0000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0113032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку
( К 1! 1КМК ,МБ)’ (КФКВК) {найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3500,00 гри, у  тому числі загального Фонду 3500.00 грн та спеціального фонду 0,00 гри.
5. Підстави для виконання бюджеі ної програми: К о н с т и т у ц ія  України (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України (Закон вид 08.07.2010 
№2456-УП. Наказ Мініаерсдва фінансів У країни віл 26.08.2014 року № 836 "Про .деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів", 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 ”1 Іро селищний бюджет на 2021 рік", рішення Вигодської селищної ради №277-05/2021 від 22.04.202Ір "Про внесення змін до 
рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "Про селищний бюджет на 2021 рік"

6.И гиде ржа н н ої політики , на досяі непни яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення виконання заходів у  сфері соціального захисту і соціального забезпечення У

7. Мета бюджет ної програми : Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення ВигодськоїТГ

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п ,. Завдання т • \  № ./

1 Забезпечення виконання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

у тому 4-й елі 
бюджет 
розвитку

Разом

1 Забезпечення надання соціальної допомоги окремим категоріям громадян 3 500 3 500

Усього 3 500 0 0 3 500



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

Найменування місцевої / регіональної програми 'Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

Програма соціального захисту та підтримки населення Вигодської 
територіальної громади на 2021 -2025 роки 3500 3500

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

виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 д 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків на надання соціальної допомоги окремим 
категоріям громадян

гри
Кошторис 3500* 3500

продукту
Кількість отримувачів виплат на соціальну допомогу од. Внутрішній облік 10 10
ефективності
Середньорічні витрати на одну особу, якій надасться соціальна 
допомога

гри Розрахунковий
показник

350 350

якості

ювного розпорядника оюджетних коштів

гану

(підпис)

М.М. Мацала к 

(ініціали та прізвище)

Л.В.Василів
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 20 і 4 року № 836 
(у редакції накату 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)

І Іасіюрт
бюджетної програми місцевог о бюджету на 202 І рік

1. 0100000 Іїигодська селищна рада
(КТНКВК МБ) (і шіімс! іунаї 11 ія і о. іонного розпорядника)

2. 0110000 Вигодська селищна рада
(КТНКВК МБ) (найменування віліювілавьиого виконавця)

3.
0116030 1 Організація благоустрою населених пунктів і/о/У і

(К і 11КВК МБ) (КФКВЮ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 7020990.00 гривень, у тому числі загального фонду 6936990 гривень та спеціального фонду 84000,00 
гривень.
VI)- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів".рішення Вінодської селищної ради №51 -2/2020 від 24.12.2020р "Про Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
населених пунктів 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 Вигодської селищної ради №277-05/202 1 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 п о л іт и к и

1

Забезпечення благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради (утримання, медогляд та навчання працівників по обслуговуванню благоустрою, 
атестація робочих місць, оплата послуг банку та інтернету, придбання предметів, матеріалів, запчастин, спецодягу, інвентаря та ПММ для забезпечення 
благоустрою, страхування та техогляд автотранспорту), вивезення Р11В та ТПВ, вуличне освітлення, охорона, утримання та відновлення зелених насаджень.

7. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання



Забезпечення благоустрою населених пунктів Внгодської селищної ради (утримання, медогляд та навчання працівників по 
обслуговуванню благоустрою, атестація робочих місць, оплата послуг банку та інтернету, придбання предметів, матеріалів, запчастин, 
спецодягу, інвентаря та ПММ для забезпечення благоустрою, страхування та техогляд автотранспорту), вивезення Р1 1В та ТПВ, вуличне 
освітлення, охорона, утримання та відновлення зелених насаджень.

9. Напрями використання бюджетних коштів ' гривень

,N1’ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1

Забезпечення благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради (утримання, 
медогляд та навчання працівників по обслуговуванню благоустрою, атестація робочих 
місць, оплата послуг банку та інтернету, придбання предметів, матеріалів, запчастин, 
спецодягу, інвентаря та ПММ для забезпечення благоустрою, страхування та техогляд 
автотранспорту) 4 575 490 4 575 490

9 Встановлення індивідуального опалення адмінлриміщення 90 000 90 000
3 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах населених пунктів 32 000 32 000
4 Вивезення ТПВ 1 100 000 1 100 000
5 Вуличне освітлення в т.ч.провірка та заміна електролічильників 899 500 899 500

6
Промивка каналізаційних мереж, відкачування та транспортування рідких побутових 
відходів 40 000 40 000

7 Зимове утримання, матеріали для утримання комунальних доріг 200 000 200 000

8 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 84 000 84 000 84 000
Усього 6 936 990 84 000 84 000 7 020 990



І

(гри)
перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

Програма розвиі ку житлово-комунального господарства та благоустрою 
населених пунктів Вигодської селищної ради на 2021 рік

6936990 84000 7020990

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

Показники
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальни 

й фонд
Разом

1 2 ->ф) 4 5 | 6 7
1

Забезпечення благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради 
(утримання, медогляд та навчання працівників но обслуговуванню 
благоустрою, атестація робочих місць, оплата послуг банку та інтернету, 
придбання предметів, матеріалів, запчастин, спецодягу, інвентаря та ПММ 
для забезпечення благоустрою, страхування та техогляд автотранспорту)

В

затрат
обсяг витрат на утримання закладу комунального господарства грн кошторис 4 665 490 4 665 490
ПРОДУКТУ
кількість закладів комунального господарства од. план і 1
ефективності

і середні вит рати на утримання 1 закладу комунального господарства грн план 4 665 490 4 665 490
2 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах 

населених пунктів
грн 32 000 32 000

затрат
площа території, яка підлягає відновленню га план 38 38
продукту
об"єм роботи, яку планується провести (в розрізі видів) од.га план 38 38
ефективності
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га грн розрахунок 842 842

3 Вивезення ТПВ
затрат
обсяг ви дат ків на вивезення ТІ !В грн кошторис 1 100 000 ■ 1 100 000
продукту
кількість населених пунктів од план 1 7 17
ефективності
середні витрати на вивезення 1 і 1В 1 населеного пункту грн розрахунок 64 706 64 706



4 Вуличне освітлення в т.ч.провірка та заміна електролічильників
затрат
забезпечення протягом року безперервного освітлення вулиць гри кошторис 899 500 899 500
продукту
кількість населених пунктів, забезпечених вуличним освітленням од план - 16 16
ефективності
середня вартість вуличного освітлення 1 населеного пункту грн розрахунок 56 219 56 219
якості
забезпечення протягом року безперервного освітлення вулиць % розрахунок 100 100 .

5 . Промивка каналізаційних мереж, відкачування та транспортування 
рідких побутових відходів
затрат
обсяг видатків на вивезення РПВ гри кошторис 40 000 40 000
продукту
кількість населених пунктів од план 10 10
ефективності
середні витрати на вивезення РГІВ 1 населеного пункту гри розрахунок 4 000 4 000

6 Зимове у тримання, матеріали для утримання комунальних доріг
затрат
обсяг видатків на утримання комунальних доріг грн кошторис 200 000 200 000
продукту
кількість населених пунктів од план 17 17
ефективності
середні витрати на зимове утримання комунальних доріг І населеного 
пункту

грн розрахунок
1 1 765 1 1 765

7 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
затрат
о д ^ ґ ідудууіцув на придбання обладнання, предметів грн кошторис 84 000 84 000

— ч\Г «3̂  г- X & \  • 7^їьХіС|ГБ^^^^гдНаі^\ііред\іетів планується придбати од /і/лан 8 8
Шуік-Л
л р  . МшК} І Ф і : ~1 обладнання, предмету гри /  /, / розрахунок 10 500 10 500

.М.Мацалак
(підоЦ

К ерн
. . . ,  - ____
чТ *к> *°4  4 4 0 г ^ \  *ф

(ініціали та прізвище) 

Л  В. Василів
(ініціали та прізвище)



ЗЛТВІ-РДЖШІО
Наказ Міністерств*! фіїшппн України

26 серпня 2014 року У" К

(у редакції наказу Міпк'Юрсіші фінансів України 

від 26 грудня 2018 рокл У" 1200)

зл']бі:рджі:іі<)
розп оряд ж ен ням  М и іо /ц іж о їе ч м и п р ю ї ради 

під « 29  » к іі іт н я  2021 р о к \ 94
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

2. ОПОО(Н) ~ Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконання)

3. 0117350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 50000 гривень, у тому числі загального фонду 50000 гривень та спеціального фонду 0,00 
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 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів", 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 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

1 Розроблення топографічних зйомок, проектів генеральних планів та планів зонування населених пунктів
..

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення розвитку інфраструктури території
8. Завдання бюджетної програми _____________
№' з/п Завдання

1 Розроблення топографічних зйомок, проектів генеральних планів та планів зонування населених пунктів

9. Напрями використання бюджетних коштів ___________________ гри

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
Разом

Розроблення топографічних зйомок, проектів генеральних планів та планів 
зонування населених пунктів 50 000 -50000.00

Усього 50 000 50000,00



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

№
з/п

Показники
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальн 

ий фонд
Разом

1 затрат

обсяг видатків на розроблення топографічни\ зйомок, проектів 
генеральних планів та планів зонування населених пунктів

ГрН кошторис
50000 50000

2 продукту
кількість проектів (генеральних планів) ОД. план 1 1

3 ефективності
середні витрати на розробку одного проекту

грн.
розрахунковий
показник

50000 50000

І #  / г — / /

п г / /
НЕ11

0 і . І Я '
-і® '

В розпорядника бюджетних коштів .М.Мацалак
/с)

ПОГС
Кері

аг?, Л. В. Василів



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 202 і року ЛЕ 94_
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бюджетної прог рами місцевого бюджету на 2021 рік

!. 0100000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МЬ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МЬ) (найменування відповідальног о виконавця)

3. 0117622 0470 Реалізація програм і заходів галузі туризму та курортів
(КТПКВК МЬ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 971000,00 гри, у тому числі загального фонду 971000,00 грн та спеціального фонду 0,00 грн.
5. Піде гави для виконання бюджетної програми: Конституція У країни (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс У країн и (Закон від 08.07.2010 
№24 56-УП. Наказ Міністерства фінансів У країн и від 26.08.20І4 року № 836 "Про лея кі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів", 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 26.02.202! р "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 № 56-2/2020 "Про селищний бюджет на 
202 І рік", рішення Вигодської селищної ради -N2:277-05/2021 від 22.04,2021 р "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної радії від 24,12.2020 №56- 
2 2()20 "1 Іро селищний бюджет на 2021 рік"

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

1 Забезпечення реалізації програм і заходів в галузі туризму і діяльності КП "Центр спадщини Вигодської вузькоколійки"

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в показниках економічного розвитку селища, 
збільшення частки авізного туризму, покращення іміджу смт. Вигода на всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

Забезпечення реалізації програм і заходів в галузі туризму і діяльності КП "Центр спадщини Вигодської вузькоколійки"

9. Напрями використання бюджетних коштів ___________________________________ гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому ч ислї 
бюджет 
розвитку

Разом

1
Реалізація програми і заходів в галузі туризму і діяльності КП "Центр 
спадщини Вигодської вузькоколійки" 260 000 260 000

9

Реалізація проекту "Розвиток магнітної атракції Івано-Франківської області: 
облаштування Лісової школи Центру спадщини Вигодської вузькоколійки 
як іноваційного хабу збереження природної спадщини" 706 000 706 000



.</. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми (<УРН)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом

Програма розвитку туризму Вигодської територіальної громади на 
2021-2025 роки 971000 971000

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

виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

! 2 о0 4 5 6 7

1 Реалізація програм і заходів в галузі туризму і діяльності КП 
"Центр спадщини Вигодської вузькоколійки"
затрат
Обсяг видатків на проведення заходів грн Кошторис 260000 260000
продукту

Кількість заходів щодо розвитку туризму, підвищення туристично' од. Кошторис 16 16

Кількість відвідувачів осіб
Дані ЮТ'Центр 

спадщини Вигодської 
вузькоколійки"

12000 12000

ефективності

Середні витрати на проведення одного заходу грн Розрахунковий
показник

16250 16250

якості
Динаміка виконання заходів розвитку туризму , підвищення 
туристичної привабливості і розвитку туристичної 
інфраструктури селища

%
Розрахунковий

показник 100 100

Динаміка кількості відвідувачів порівняно з минулим роком % Розрахунковий
показник 19 19

2 Реалізація проекту "Розвиток магнітної атракції Івано- 
Франківської області: облаштування Лісової школи Центру 
спадщини Вигодської вузькоколійки як іноваційного хабу 
збереження природної спадщини"
затпат
Обсяг видатків на реалізацію проекту грн Кошторис 706000 706000
Співфінансування проекту "Створення культурно- 
туристичного маршруту "Дикий шлях"





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

ЗАТВЕРДЖУ: 10
розпорядженням Вигодської селищної ради 
від "29" квітня 202 і року № 94
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 0117622 0470 Реалізація програм і заходів галузі туризму та курортів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 971000,00 гри, у тому числі загального фонду 971000,00 грн та спеціального фонду 0,00 грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс У країн и (Закон від 08.07.2010 
№2456-УП. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджеті в", 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 26.02.2021р "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020 №56-2/2020 "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 політ ики . на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/ п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації програм і заходів в галузі туризму і діяльності КП "Центр спадщини Вигодської вузькоколійки"

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в показниках економічного розвитку селища, 
збільшення частки в"їзного туризму, покращення іміджу смт. Вигода на всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення реалізації програм і заходів в галузі туризму і діяльності КП "Центр спадщини Вигодської вузькоколійки”

9. Напрями використання бюджетних кошт ів ___________________________ гривень

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

бюджет розвитку Разом

1
Реалізація програми і заходів в галузі туризму і діяльності КП "Центр 
спадщини Вигодської вузькоколійки" 260 000 260 000

2

Реалізація проекту "Розвиток магнітної атракції Івано-Франківської області: 
облаштування Лісової школи Центру спадщини Вигодської вузькоколійки 
як іноваційного хабу збереження природної спадщини" 706 000 706 000

3
Співфінансування проекту "Створення культурно-туристичного маршруту 
"Дикий шлях" 5 000 5 000

Усього 971 000 971 000



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

Одиниця
виміру Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7

ї Реалізація програм і заходів в галузі туризму і діяльності КЇ1 
"Центр спадщини Вигодської вузькоколійки"
затрат
Обсяг видатків на проведення заходів грн Кошторис 260000 260000
продукту

Кількість заходів щодо розвитку туризму, підвищення туристично' од. Кошторис 16 16

Кількість відвідувачів осіб
Дані КГГЦентр 

спадщини Вигодської 
вузькоколійки"

12000 12000

ефективності

Середні витрати на проведення одного заходу грн Розрахунковий
показник

16250 16250

якості
Динаміка виконання заходів розвитку туризму , підвищення 
туристичної привабливості і розвитку туристичної 
інфраструктури селища

%
Розрахунковий

показник 100 100

Динаміка кількості відвідувачів порівняно з минулим роком %
Розрахунковий

показник
19 19

2 Реалізація проекту "Розвиток магнітної атракції Івано- 
Франківської області: облаштування Лісової школи Центру 
спадщини Вигодської вузькоколійки як іноваційного хабу 
збереження природної спадщини"
затрат
Обсяг видатків на реалізацію проекту грн Кошторис 706000 706000
Спївфїнансування проекту "Створення культурно- 
туристичного маршруту "Дикий шлях"

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом

Програма розвитку туризму Вигодської територіальної громади на 
2021-2025 роки 971000 971000



Обсяг видатків на реалізацію проекту гри Кошторис 5000 5000
продукту
Кількість проектів

од
Дані КП"Центр 

спадщини Вигодської 
вузькоколійки"

2 2

Ш ^ 1
— " Ч \^шїіці^рфШ^іжна реалізацію одного проекту 

Ц ~с /  н і  ї ї  \  "Ф, уі
гри / Розрахунковий 

показник 355000 355000

II % 1 ,М % £Ш ?ї А  % І______ іі. а .  Іу̂ їгУ І Ж 1К ^ іщ ^ к ^ т т Щ й м ,щ ш т о г о  розпорядника бюджетних коштів

г « І І М Ш  / Ш ,№£ * Г /Зр№ ш і / ]Ж т |
К е|| РіШсгойтан у

7 М.М.Мацалак

(піда
і 1

(ініціали та прізвище) 

Л. В. Василів

X V
(ініціали та прізвище)


