
УКРАЇНА 
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Долинського району Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від « смт.Вигода

Про затвердження та внесення 
змін до паспортів бюджетних 
програм на 2020 рік

Керуючись ст.20 Бюджетного кодексу України, ии. 20 ч.4 ст 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджених наказом Міністерства 
фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 29 грудня 2018року №1209) взявши до уваги протокол засідання комісії з 
питань бюджету, інвестиційної діяльності та розвитку туризму №9 від 03.08.2020року, 
рішення Вигодської селищної ради від 08.09.2020року №713-19/2020 «Про внесення змін до 
селищного бюджету на 2020рік»

1. Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм виконавчого 
комітету Вигодської селищної ради на 2020 рік за кодами програмної класифікації видатків та 
кредитування, а саме:
0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад».
0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління».
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».
0117520 «Реалізація Національної програми інформатизації»
0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».

2.Затвердити паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Вигодської селищної 
ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування, а саме:
0117363 «Виконання інвестиціййних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій».

3.Контроль за виконанням даного розпорядження шжл'асти на фінансовий відділ селищної

Ярослав Наум



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розгюшдженшш Вигодської селищної ради х—/"'"
від ІО  " / Щ зе с к о г  2020 року № .
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
0110150 0111 ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її  створення), міської, селищної, сільської рад

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 9724092,00 гривень, у тому числі загального фонду 9645092,00 гривень та спеціального фонду
79000,00 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-VI). Наказ Міністерства фінансів У країни від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів. Наказ МФУ від 27.09.2012р № 1035 "Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Державне управління", рішення Вигодської селищної ради №713-19/2020 від 08.09.2020р "Про 
внесення змін д о селищного бюджету на 2020 рік"
б.Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Здійснення виконавчим комітетом Вигодської селищної ради наданих законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні
7. Мета бюджетної програми : Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності Вигодської селищної ради
8. Завдання бюджетної програми______________________________________________________________________________________________________________
№  з/п Завдання

1 Здійснення виконавчим комітетом Вигодської селищної ради наданих законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні
9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1
Здійснення виконавчим комітетом Вигодської селищної ради наданих 
законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні 9 596 092 9 596 092

2 Поточний ремонт покрівлі адмінприміщення Вигодської селищної ради 49 000 49 000
3 Придбання оргтехніки 79 000 79 000 79 000

Усього 9 645 092 79 000 79 000 9 724 092



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
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7

1
Здійснення виконавчим комітетом Вигодської 
селищної ради наданих законодавством повноважень 
у місцевому самоврядуванні

грн Рішення сесії 9596092 9596092

затрат
Кількість штатних одиниць одиниць Штатний розпис 60 60
продукту
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг одиниць Вхідна документація, 

реєстрація заяв, скарг та 
пропозицій громадян

981 981

Кількість прийнятих нормативно-правових актів одиниць Рішення сесій селищної ради 
Рішення виконкому 

Розпорядження селищного 
голови

763 763

ефективності
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 
одного працівника,

одиниць Вхідна документація 
Реєстрація заяв, скарг та 

пропозицій громадян
16 16

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 
одного працівника

одиниць Рішення сесій селищної ради 
Рішення виконкому 

Розпорядження селищного 
голови

13 13

Витрати на утримання однієї штатної одиниці грн Розрахунковий показник 159 935 159 935

2 Поточний ремонт покрівлі адмінприміщення грн Рішення сесії 49 000 49 000
затрат
Витрати на поточний ремонт грн Кошторис 49 000 49 000
продукту



•-Л * т п г п  п м /с и г »

Кількість об"єктів планується відремонтувати одиниць План 1 1
ефективності
Середні витрати на ремонт 1 об"єкту грн Розрахунковий показник 49 000 49 000

3 Придбання оргтехніки грн Рішення сесії 79 000 79 000
затрат
Витрати на придбання оргтехніки грн Кошторис 79 000 79 000
продукту
Кількість придбаної оргтехніки комплект План 3 о

ефективності
Середні вй грати на придбання 1 комплекту оргтехніки грн / у М/гозрахунковии показник 26 330 26 330

7 , "
Керівник установи головного, розпорядника бюджетних коштів

: Ш 8  /  і Ї М О  І І %  >  \
ПОГОДЖЕНО І І | | Ц )  і |
Керівник фтнансовота'бргану/

____* /* лГ~— /

Я.Я.Наум

(ініціали та прізвище)

Л. В. Василі в
{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______ _
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
від « 2020 року № & 5

2 .

3.

0100000
(код)

0110000
(код)

0110180
(код)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

_ ___Внгодська селищна рада___________________
(найменування головного розпорядника) 

Вигодська селищна рада_______________________

0133
(КФКВК)

(найменування відповідального виконавця) 
Інша діяльність у сфері державного управління_______
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 421820,00 гривень, у тому числі загального фонду 421820,00 гривень та 
спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України . Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ) , Наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №  836" Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів'Чзі змінами), рішення Вигодської селищної ради №125-5/2019 від 16.05.2019р «Про затвердження Програми 
розвитку місцевого самоврядування у Вигодській селищній раді на 2019-2020роки». протокол засідання комісії з питань бюджету, інвестиційної 
діяльності та розвитку туризму

6. Цілі державної політики, на досягнення 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

1 Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

та інвентарю.
121820 121820

2 Поточний ремонт адмінприміщення 50000 50000
О3 Виг отовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомості 30000 30000
4 Розроблення містобудівної документації, документації із 

землеустрою, нормативно грошових оцінок, внесення відомостей 
в Д ЗК , експертних оцінок, організація земельних аукціонів, інше

220000 220000

УсьогоІ. ---'  ............  ........ . ................................ . - ......... . . • _ 421820 0 421820
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 о-3 4 5

1 Програма розвитку місцевого 
самоврядування на території 
Вигодської селищної ради на 2019- 
2020 роки

421820 0 421820

Усього 421820 0 421820



11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П о к а зн и к и О д и н и ц я

в и м ір у

Д ж е р е л о

ін ф о р м а ц ії

З а г а л ь н и й

ф о н д

С п е ц іа л ь н и й

ф о н д

У с ь о го

1 2 О 4 5 6 7

1 Придбання медіа продукції, предметів , матеріалів, 
обладнання та інвентарю
затрат
О бсяг видатків на придбання м едіа продукції, 
предм етів м атеріалів, обладнання та інвентарю

грн. кошторис 121820 121820

продукту
К ількість предм етів планується придбати од. потреба 50 50

: ... ............... ефективності

С ередня вартість на придбання медіа продукції, 

предм етів м атеріалів, обладнання та інвентарю

грн.. розрахунок 2430 2430

2 Поточний ремонт адмінириміщення
затрат
О бсяг видатків на поточний рем онт адм інприм іщ ення грн. кошторис 50000 50000

продукту
К ількість об”єктів що планується відрем онтувати од■ кошторис 1 1

ефективності
С ередні витрати на поточний рем он т 1 о б ’єкта грн. розрахунок 50000 50000

3 Виготовлення технічних паспортів на об’єкти 
нерухомості
затрат
О бсяг видатків на виготовлення техн ічн и х  паспортів грн. кошторис 30000 30000

продукту
К ількість техн ічн их паспортів планується виготовити ОД. потреба 7 10

ефективності
С ередні витрати на виготовлення 1 технічного паспорта грн.. розрахунок 4285 4285



4
Розроблення містобудівної документації, 
документації із землеустрою, нормативно 
грошових оцінок, внесення відомостей в ДЗК, 
експертних оцінок, організація земельних 
аукціонів, інше
затрат
Обсяг видатків на розроблення генерального плану 
населеного пункту (містобудівна документація)

грн. кошторис 100000 100000

продукту
Кількість документацій планується розробити од., потреба 1 1

ефективності
Середні витрати на виготовлення 1 документації грн.. розрахунок 100000 100000

г
1 затрат

Обсяг видатків на створення топографічного плану 
масштабу 1:2000 з січенням рельєфу через їм для 
розроблення схеми планування забудови території 
(містобудівна документація)

грн. кошторис 120000 120000

продукту
Кількість документацій планується розробити од. потреба 1 1

ефективності
Середні витрати на виготовлення 1 документації грн Ж)зрахунок 120000 120000

Керівник установи головного розпорядника бюджетних Я.Я.Наум

К О Ш Т ІВ ^ '

ПОГОЛЖІІК)

(ініціали та прізвище)

А 
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Керівник фінансового фр^адуї
І . из і 8 "' ^
І о  \

Л.В.Василів
і



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 " К  "беЯ С и л Л .________ 2020 року № Ю
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3.
0116030 0620

Організація благоустрою населених пунктів

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6553571,00 гривень, у тому числі загального фонду 6513571,00 гривень та спеціального фонду 40000,00 
гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної 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 України від 26.08.2014 року №  836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджеті в",рішення Вигодської селищної ради №401-13/2019 від 20.12.2019р "Про затвердження програм бюджету Вигодської селищної ради на 2020 рік", 
рішення Вигодської селищної ради №713-19/2020 від 08.09.2020р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2020 рік"

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

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)

2 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах населених пунктів

3 Вивезення ТПВ
4 Вуличне освітлення
5 Промивка каналізаційних мереж, відкачування та транспортування рідких побутових відходів
6 Поточний ремонт об"єктів

7 Організація благоустрою територій

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

8. Завдання бюджетної програми________________________________________________________________________
№  з/п Завдання

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)

2 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах населених пунктів



3 Вивезення ТПВ
4 Вуличне освітлення
5 Промивка каналізаційних мереж, відкачування та транспортування рідких побутових відходів
6 Поточний ремонт об 'єктів

7 Організація благоустрою територій
9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

і

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 167210 4 167210

2 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах населених пунктів 32 000 32 000
3 Вивезення ТПВ 1 535 840 1 535 840
4 Вуличне освітлення в т.ч.провірка та заміна електролічильників 649 521 649 521

5
Промивка каналізаційних мереж, відкачування та транспортування рідких побутових 
відходів 40 000 40 000

6 Поточний ремонт об"€КТІВ 69 000 69 000
7 Організація благоустрою територій 20 000 20 000

8 Придбання та встановлення альтанок 40 000 40 000 40 000
Усього 6 513 571 40 000 40 000 6 553 571



10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
{грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

! Ірограма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
населених пунктів Вигодської селищної ради на 2020 рік

6513571 6513571

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

Показники
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальни 

й фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 7
І

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)

грн 4167210 4167210

затрат
обсяг витрат на утримання закладу комунального господарства грн кошторис 4 167 210 4 167210
продукту
кількість закладів комунального господарства од. план 1 1
ефективності
середні витрати на утримання 1 закладу комунального господарства грн план 4 167 210 4 167210

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 грн 1 535 840 1 535 840
затрат
обсяг видатків на вивезення ТПВ грн кошторис 1 535 840 1 535 840
продукту
кількість населених пунктів од план 10 10
ефективності
середньорічні витрати на вивезення ТПВ на 1 населений пункт грн розрахунок 153 584 153 584



4 Ііуличне освітлення в т.ч.провірка та заміна електролічильників грн 649 521 649 521
затрат
забезпечення протягом року безперервного освітлення вулиць грн кошторис 649 521 649 521
продукту
кількість населених пунктів, забезпечених вуличним освітленням од план 9 9
ефективності
середня вартість вуличного освітлення одного населеного пункту грн розрахунок 72 169 72 169
и кості
забезпечення протягом року безперервного освітлення вулиць % розрахунок 100 100

5 Промивка каналізаційних мереж, відкачування та транспортування 
рідких побутових відходів

грн 40 000 40 000

затрат
обсяг видатків на вивезення РПВ грн кошторис 40 000 40 000
продукту
кількість населених пунктів од план 10 10
ефективності
середньорічні витрати на вивезення РПВ на 1 населений пункт грн розрахунок 4 000 4 000

6 Поточний ремонт інших об"єктів грн 69 000 69 000
затрат
обсяг видатків на поточний ремонт грн кошторис 69 000 69 000
продукту
кількість об'єктів планується відремонтувати од план 2 6
ефективності
середні витрати на ремонт 1 об"єкту грн розрахунок 34 500 34 500

7 Організація благоустрою територій грн 20 000 20 000
затрат
обсяг видатків на організаію благоустрою грн кошторис 20 000 20 000
продукту
кількість населених пунктів в яких планується провести благоустрій од план 1 1
ефективності
середні витрати на 1 населений пункт грн розрахунок 20 000 20 000

8 Придбання та встановлення альтанок в селищі Вигода грн 40 000 40 000
затрат
обсяг видатків на придбання та встановлення альтанок грн кошторис 40 000 40 000
продукту
кількість альтанок плануться встановити од план 4 4



ь

ефективності
середні витрати на придбання та встановлення однієї альтанки грн -^^горахунок 10 000 10 000

/ _ ___________
• Керівник устйнрви головного розпорядника бюджетних коштів

4 °  А
' £/П(>Г()ДЖНІ1(). р  Іш «£ / | & І  ̂ • ’ Зі» 1

§ і КегаШУйфінансового органу

\  - у /  і  
\  ° 'П т Ф  /

Я.Я.Наум
(ініціали та прізвище) 

Л.В.Василів
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2 0 14 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вигодської селищної ради
від "1Ь 2020 року №
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3.
0117520 0460

Реалізація Національної програми інформатизації

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 70000,00 гривень, у тому числі загального фонду 70000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 
гривень.
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-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 №278-11/2019 від 24.10.20і9р "Про Програму інформатизації Вигодської селищної ради на 
2020-2021 роки", рішення Вигодської селищної ради №713-19/2020 від 08.09.2020р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2020 рік"
6 .Цілі державної полі гики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення інформаційної грамотності працівників, забезпечення сучасною комп"ютерною технікою структурні підрозділи Вигодської 

селищної ради для покращення ефективності роботи та підвищення якості надання адміністративних послуг

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних 
технологій

8. Завдання бюджетної програми_______________________________________________________________ ____________________ __ _____________________________
№  з/п Завдання

1 Оснащення та забезпечення функціонування комп"ютерної техніки та комп'ютерних програм, локальної мережі інтернет відділів та структурних 
підрозділів Вигодської селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів___________________________________________________________________________________гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому ч ислі 
бюджет 
розвитку

Разом

1 Оснащення та забезпечення функціонування комп"ютерної техніки та 
комп'ютерних програм, локальної мережі інтернет відділів та структурних 
підрозділів Вигодської селищної ради

70 000 70 000

Усього 70 000 0 0 70 000



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

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний фонд Разом

Програма інформатизації Вигодської селищної ради 
на 2020-2021 роки

70000 70000

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

Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2
О
3 4 5 6 7

1 затрат
Кількість завдань за програмою О Д И Н И Ц Ь розрахункові дані 10 10

2 продукту
Якісне та своєчасне виконання обов"язків працівниками осіб розрахункові дані

45 45

3 ефективності
Витрити на виконання робіт з впровадження одного 
завдання за програмою інформатизації

грн ^ т^ р о зр а х у н к о в і  дані
7 000 7 000

Керівник установи головного розпорядника бюджетних
коштів
/1° *  \/  <5- -
Ш>Г0ДЖ1ШС) 4%

р ів н и к  фінансивого органу
•Я * І Н ж р  і І Д і

\ <4>)

Я.Я.Наум
(ініціали та прізвище) 

Л. 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
розпоряіркенн^ Виго^ської селищної ради <-----

№

Паспорт

2020 року №
(найменування готовного розпорядника коштів державного бюджету)

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

2. 0120000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.
0122010 0731

Багатопрофільиа стаціонарна медична допомога населенню

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5888704,00 гривень, у тому числі загального фонду 3924730,00 гривень та спеціального фонду
1963974,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція V країн и (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджет ний кодекс У країн и (Закон від 08.07.2010 
№2456-У1).Закон У країн и "Основи законодавства України про охорону здоров"я", Наказ Міністерства фінансів У країн и від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі 
питання запровадження програм но-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ МФУ, MQ3 України від 26.05.20 Юр №283/437 "Про 
затвердження типової о переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров"я". 
рішення Вигодської селищної ради №713-19/2020 від 08.09,2020р "Про внесеня змін до селищного бюджету на 2020 рік"
6.Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми___________________________________________________________
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
7. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення
8. Завдання бюджетної програми _____________________________________________________________________
№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
9. Напрями використання бюджетних коштів___________________ _______________________ _______________________________________ гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 3 893 730 3 893 730

2
Придбання медичного обладнання, комп"ютерноїтехніки та предметів 
довгострокового користування 31 000 1 448 974 1 448 974 1 479 974

3
Поставка ліцензії медичного програмного забезпечення медичної 
інформаційної системи 195 000 195 000 195 000

4
Придбання апарату УЗД з набором датчиків

320 000 320 000 320 000
Усього 3 924 730 і 963 974 1 963 974 5 888 704



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

Найменування місцевої / 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

1 2 о 4 5 6 7
1 затрат

кількість установ од. Мережа закладів 1 1 2

кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 104,25 . 4,5 108,75
у т. ч. лікарів од. Штатний розпис 18,5 1 19.5
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. Форма 20 50 - 50

2 продукту' -

кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах од. Форма 20 15 560 - 15 560
кількість лікарських відвідувань осіб Форма 20 32 821 - 32 821
кількість пролікованих хворих у стаціонарах осіб Форма 20 1 463 1 463

3 ефективності -
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах днів Форма 20 297.8 - 297.8
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого ДНІВ Форма 001-3/0 10.1 - 10,1

4 якості -

рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях % Форма 12 68,5 - 68,5
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на 
ранніх стадіях

% Форма 12
70,5 - 70,5

зниЖ&ЦЦя рівня захворюваності порівняно з попереднім роком % / /  Форма 12 0,5 - 0,5
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпопяджеіішім Внгодської селищної рад и ,  
від " 10  " 2020 року № ОІ5 .
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. Виконання інвестиціййних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного
0117363 0490 розвитку окремих територій

(КТГІКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2794840,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 2794840,00 
гривень.

5. Підстави для виконані»! бюджетної програми: Конституція У країн и (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 
№ 2456-УІ). Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів", протокол засідання комісії з питань бюджету, інвестиційної діяльності та розвитку туризму №9 від 03.08.2020р
6. Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми__________________________________________________________
№ з/п Ціль державної політики

1 Здійснення заходів щодо соціально-екеномічного розвитку

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення обладнанням КНП "Вигодська МБЛ”

8. Завдання бюджетної програми______________________________________________
№  з/п Завдання

1 Здійснення заходів щодо соціально-екеномічного розвитку 
9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
(придбання системи ренгенівської діагностики для КНП "Вигодська МБЛ" 2 794 840 2 794 840 2 794 840

Усього 0 2 794 840 2 794 840 2 794 840



І

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

Найменування місцевої / 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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на придбання обладнання системи 
ренгенівської діагностики

грн кошторис
2 794 840 2 794 840

2 продукту
Кількість обладнань плануться придбати од. кошторис 1 1

3 ефективності !

Середні витрити на придбання 1 обладнання грн /^ 9#рахункові дані 2 794 840 2 794 840
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