
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Долинського району Івано- Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 4 6

від 06 червня 2019 року

Про затвердження та внесення 
змін до паспортів бюджетних  
програм на 2019 рік

Керуючись ст.20 Бюджетного кодексу України, пп. 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 рішення 
Вигодської селищної ради від 03.06.2019 року №147-6/2019 «Про внесення 
змін до селищного бюджету на 2019 рік»

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми та затвердити у новій 
редакції паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Вигодської 
селищної ради на 2019 рік за кодом 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».

2. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету 
Вигодської селищної ради на 2019 рік за кодом програмної класифікації 
видатків та кредитування, а саме:
0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об 'єднаних територіальних громад».
0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 
інфраструктури об 'єднаних територіальних громад».

3.Контроль за виконанням 
відділ селищної ради.

Селищний голова

даного розпорядження покласти на фінансовий

Я.Я. Наум



ЗА Т В ЕРД Ж ЕН О
Н аказ М іністерства ф інансів України 
26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу М іністерства ф інансів України 
в ід  29 грудня 2018 року №  1209)

ЗА Т В ЕРД Ж ЕН О
розпорядж енням Вигодської селищ ної ради 
від 06 червня 2019 року № 46
(найм енування головного розпорядника кош тів держ авного  бю дж ету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада
(К ТП К В К MB) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Вигодська селищна рада
(К ТП К В К  МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.
0117362 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об 'єднаних територіальних
громад

(К ТП КВК МБ) (КФ КВК ) (найменування бю дж етної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /  бюджетних асигнувань 4655300,00 гривень, у тому числі загального.фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 4655300,00 
гривень.

5. Піде гави для  в и к о н ан н я  бю дж етної п рограм и : 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 бюджстів".рішення Вигодської селищної ради №147-6/2019 від03.06.2019р "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік". 
11.1 а н соціально-економічного р о з в и т к у  Вигодської селищної ради на 2019 рік.

6 .1 Іі.'іі л е р ж а вної ію л іт н к и . на досягнення  яких сп ря м о ва н а  реа.тізац ія бю дж етної програм и
№  з/п Ціль державної політики

1 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об 'єднаних територіальних громад

7. М ета бюджет ної програм и  : Забезпечення розвитку інфраструктури територій

8. Завд а н н я  бю дж етно ї програм и
№  з/п Завдання

1 Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття на території Вигодської селищної ради
9. Н а п р я м и  в и к о р и ст ан н я  бю джетних к о ш т ів  гривень

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

бюджет 
розвитку

Разом

1
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури 
об 'єднаних територіальних громад у Вигодській селищній раді 4 655 300 4 655 300 4 655 300

Усього 4 655 300 4 655 300 4 655 300



10. П ерелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бю дж етної програми
V P ")

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний фонд Разом

План соціально-економічного розвитку Вигодської селищної ради на 
2019 рік 4655300 4655300

11. Результативні показники бю джетної програми ( Ф 'О

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 J 4 5 6 7
В иконання інвестиційних проектів в рамках формування  
інфраструктури о б 'є д н а н и х  територіальних громад у 
В игодській селищ ній раді

1 затрат
О бсяг витрат на забезпечення капітального ремонту дорожнього 
покриття, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації

гри Довідка про зміни до 
кошторису

4655300 4655300

2 продукту

Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати
кв.м

Проектно -кошторисна 
документація

4714 4714

Кількість населених пунктів в яких планується провести 
капітальний ремонт дорожнього покриття

од Рішення сесії 9 9

3 еф е к ти в н о с т і
Середні витрати на ремонт 1 кв.м.дорожнього покриття гри Розрахунок 988 988
Середні витрат и на ремонт дорожнього покриття одного 
населеного пункту

гр 11 л Розрахунок 517255 517255

4 як о ст і Л і
Рівень забезпеченості виконання робіт с

г Розрахунок 100 100

Селищний голова
У Я.Я.Наум

(підпис) 1 (ініціали та прізвище)



ЗА ТВ ЕРДЖ ЕН О
Н аказ М іністерства ф інансів України 
26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу М іністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
розпорядженням В игодської селищ ної ради 
від 06 червня 2019 року № 46
(найм енування головного розпорядника кош тів д ерж авного  бю дж ету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Внгодська селищна рада
(К ТП КВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Внгодська селищна рада
(КТП КВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об 'єднаних
0110160 0111 територіальних громад

(К ТП К В К МБ) (КФ КВК ) (найменування бю дж етної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /  бюджетних асигнувань 322350,00 гривень, у тому числі загального фонду 322350,00 гривень та спеціального фонду 0,00 
гривень.

5. П ідстави т.ія ви к о н ан н я  бю джетної п рограм и : Конституція У країни (Закон від 28.06.1 996 №254/96). Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 
№ 245 6 -У 1). Наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бю джетів", рішення Вигодської селищної ради № 147-6 /2019 від 03.06.20 І біт "Про внесення змін д о селищного бюджету на 2019 рік"

6.Цілі д е р ж а в н о ї  пол ітики  , на досягнення  яких сп ря м о ва н а  реалізація  бю дж етної програм и
№  з/п Ціль державної політики

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об 'єднаних територіальних громад
7. М ста бю дж етної п р о гр ам и  : Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльностіапарату відділу культури
8. З а в д а н н я  бю дж етної програм и
№  з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) 

рад, районних у у містах рад(у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

бюджет 
розвитку

Разом

1 Оплата праці 301 350 301 350
2 Придбання предметів, матеріалів, обладнаннята інвентарю 5 000 5 000
3 Оплата послуг 16 000 16 000

Усього 322 350 0 0 322 350



10. П ерелік місцевих/регіональних програм, що виконую ться у складі бю дж етної програми
_________________________________________________________________________________________  (гри)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

11. Результативні показники бю джетної програми (грн)

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість штатних одиниць одиниць Штатний розпис 4 4
2 продукту

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг одиниць Журнал реєстрації 960 960

Кількість прийнятих нормативно-правових актів одиниць Журнал реєстрації 200 200
3 ефективності

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

одиниць Журнал реєстрації
240 240

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 
одного працівника

одиниць Журнал реєстрації

а
50 50

В т  рати на утримання однієї штатної одиниці гри 1 Розрахунковий показник 80 587 80 587

п
[

І ...........

Селищний голова
к

і / Я.Я. Наум
(підпис (ініціали та прізвище)



ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Наказ М іністерства ф інансів України 
26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу М іністерства фінансів України 
від 29 ірудня 2018 року №  1209)

ЗА ТВ ЕРДЖ ЕН О
розпорядженням В игодської селищ ної ради 
від 06 червня 2019 року №  46
(найм енування головного розпорядника кош тів держ авного  бю дж ету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада
(К ТП КВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Вигодська селищна рада
(К ТП КВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
01 10150 0111 ради, районної ради, районної у місті ради (у разі ї ї  створення), міської, селищної, сільської рад

(КТІ1КВК М Б) (К Ф КВ К ) (найменування бю дж етної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 9266650,00 гривень, у тому числі загального фонду 8579650,00 гривень та спеціального фонду 
687000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28 .06 .1 996 №254/96). Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 
№2456-У1). Наказ Міністерства фінансів У країни від 26.08.2014 року №  836 "Про деяк і питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів. Наказ М ФУ від 27.09.2012р №1035 "Про внесення змін до типового переліку бюджет них програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих б юджетів в галузі "Державне управління", рішення Вигодської селищної ради №147-6/2019 від 03.06.2019р "Про 
внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік"

6.1.1 ід і л е р ж ав и о ї  по.: і і т и к и  . на доеяі н еп і пі нкчіу спрнм ова на реалі п іц ія бюджетної програм и
№  з/п Ціль державної політики

1 Здійснення виконавчим комітетом Ві годської селищної ради і аданих законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні
2 Придбання комп'ютерної техніки
2 Капітальний ремонт інших об 'єктів

7. Мета бюджетної програми : Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності Вигодської селищної ради
8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

! Здійснення виконавчим комітетом Вигодської селін цної ради наданих законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні
2 П р идбан н я ком п'ютер ної тех н і ки
л Капітальний ремонт інших об"єктів

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 8 579 650 8 579 650

2 Придбання комп'ютерної техніки 147 000 1 4 7  000 147 000
3 Капітальний ремонт інших об"єктів 540 000 540 000 540 000

Усього 8 579 650 687 000 687 000 9 266 650



10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконую ться у складі бю дж етної програми

__________________________________________________________________________________________________________________ О’Р'О

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

11. Результативні показники бюджетної програми_______________________________________________________________________  (фЮ

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
Здійснення виконавчим комітетом Вигодської 

селищ ної ради наданих законодавством повноважень  
у місцевому самоврядуванні

1 затрат
Кількість штатних одиниць одиниць штатний розпис 60 60

2 продукту
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг одиниць Вхідна документація, 

реєстрація заяв, скарг та 
пропозицій громадян

1 780 1 780

Кількість прийнятих нормативно-правових актів одиниць Рішення сесій селищ ної ради 
Рішення виконкому 

Розпорядження селищного 
голови

535 535

3 ефективності

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

одиниць Вхідна документація 
Реєстрація заяв, скарг та 

пропозицій громадян
30 30

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 
одного працівника

одиниць Рішення сесій селищ ної ради 
Рішення виконкому 

Розпорядження селищного 
голови

9 9

Витрати на утримання однієї штатної одиниці гри розрахунковий показник 142 994 142 994



П ридбання комп'ютерної техніки
1 затрат

Витрати на придбання комп'ютерної техніки грн кошторис 147 000 147 000
2 продукту

Кількість придбаної техніки одиниць накладна 10 10
3 ефективності

Витрати на придбання 1 техніки гри розрахунковий показник 14 700 14 700
Капітальний ремонт інш их об"єктів

1 затрат
Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об"єктів грн кошторис 540 000 540 000

2 продукту
Кількість об"єктів капітального ремонту одиниць кошторис 1 1

3 ефективності А J
Середні витрати на капітальний ремонт одного об"єкту грн у розрахунковий показник

540 000 540 000

h j  l
Селищний голова : __________________Я.Я.Наум

(пйпиш) І (ініціали та прізвище)


