
УКРАЇНА 
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Калуського району Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27.01.2021 № 8-г смт.Вигода

Про затвердження 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, 
взявши до уваги рішення сесії від 24.12.2020року №56-2/2020 «Про селищний бюджет на 
2021 рік» •

1 .Затвердити паспорти бюджетних програм в розрізі кодів програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів; а саме:

КВК 01 Органи місцевого самоврядування

КПКВКМБ 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;
КПКВКМБ 0110180 Інша діяльність у сфері державного управління;
КПКВКМБ 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення; 
КПКВКМБ 01 16030 Організація благоустрою населених пунктів;
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 0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування; 
КПКВКМБ 0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони;
КПКВКМБ 0118312 Утилізація відходів;
КПКВКМБ 0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню.
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(підпис, дата)



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

ЗА ТВ ЕРДЖ ЕН О
розпорядж енням Вигодської селищ ної ради 
від " 27 11 січня 2021 року № 8  .
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

І. 0100000 Вигодська селищна рада
(К ТП К В К МБ) (найменування г оловного розпорядника)

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

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
0110150 01 і Е ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її  створення), міської, сел-йщної, сільської рад

(К ТП К В К  МБ) (КФ КВК ) (найменування бю джетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 14972008,00 гривень, у тому числі загального фонду 14972008,00 гривень та спеціального фонду 0,00 
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-У1). Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № '836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів. Наказ МФУ від 27.09.20 12р №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 №56-2/2020 від 24.12.2020р "Про 
селищний бюджет на 2021 рік"
6.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

! 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 14 972 008 14 972 008

0

Усього 14 972 008 0 0 14 972 008



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

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний фонд Разом

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

Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 о5 4 5 6 7
Здійснення виконавчим комітетом Виї одської 
селищної ради наданих законодавством повноважень 
у місцевому самоврядуванні

14972008 14972008

1 затрат
Кількість штатних одиниць одиниць штатний розпис 83 83

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

реєстрація заяв, скарг та 
пропозицій громадян

1 137 ] 137

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

Розпорядження селищного 
голови

613 613

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

одиниць Вхідна документація 
Реєстрація заяв, скарг та 

пропозицій громадян
14 14

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 
одного працівника

^ ---- =äs*

одиниць Рішення сесій селищної ради 
Рішення виконкому 

Розпорядження селищного 
У голови

7 7

Витрати на утрі^^я^^гДНТоЧцта^Жодиниці грн / 7 J!» ф̂c^кyнкoвии показник 180 385 180 385

Керівник установі^голювн ■]орярйка\бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО 
Керівник фінанси зого »DfahV

^ paT hV ’

М.М.Мацалак
(ініціали та прізвище) 

Л.В.Василів
(ініціали та прізвище)



ЧЛ ГВКРДЖ) НО
І Іак а ї М ін іст ер ств а  ф ін ан с ів  У країни  

26 сер п н я  2 0 I I року  №  836 

(у р е д а к ц ії н аказу  М ін іст ер ств а  ф ін ан с ів  У країни  

в ід  29 груд н я 201 8  р о к у  №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Вигодської селищ ної ради_________
(н ай м ен у в а н н я  го л о в н о го  р о зп о р я д н и к а  к о ш тів  м ісц ево го  б ю д ж ету ; 

від « 2 7  »с ічн я  2021 року № 8

0100000
(код)

0110000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Вигодська селищна рада_____________________

(код)

0110180
(код)

0133
( К Ф К В К )

(найменування головного розпорядника)

Вигодська селищна рада________________________
(найменування відповідального виконавця) 

Інш а діяльність у сфері дер ж ав н ого  управління________
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 350000,00 гривень, у тому числі загального фонду 350000,00 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’їз і  змінами), рішення Вигодської селищної ради №56-2/2020 від 24.12.2020р "Про селищний бюджет на 2021 
рік"



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
] 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.
50000 0 50000

2 Виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомості 35000 0 35000
3 Розроблення містобудівної документації, документації із 

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

265000 265000

Усього 350000 0 350000



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 4 5

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

350000 0 350000

Усього 350000 0 350000

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 придбання медіа продукції, 
предметів матеріалів, обладнання та інвентарю

грн. 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. потреба 10



І

ефективності
Середні витрати на виготовлення 1 технічного 
паспорта

грі!.. розрахунок 3500

3 • ............... .....  ' ...
затрат
Обсяг видатків на розроблення містобудівної 
документації, документації із землеустрою, 
нормативно грошових оцінок, внесення відомостей 
В ДЗК, експертних оцінок, організація земельних 
аукціонів, інше

грн. кошторис 265000

продукту
Кількість документацій планується розробити од. потреба 5
ефективності /

Середні витрати на виготовлення 1 документації грн.. .розрахунок 53000

К о р і в і і и ' В Д ц г о л о в н о г о  розпорядника бюджетних
КОІП ГІи?''р̂ ^

ч 'Зг '
-а
йК е р ів н і«  <|
І5>

М.11 *

М.М.Мацалак

(підпис)

?44>7

ініціали та прізвище)

Л.В.Василів

(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Н аказ М іністерства фінансів України 
26 серпня 2 0 14 року №  836 
(У редакції наказу М іністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗА ТВ ЕРДЖ ЕН О
розпорядженням Вигодської селищ ної ради 
від "27 " січня 202 і р о к у  №  8
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік:

1. 0100000 Вигодська селищна рада
(К Т П К В К  МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3.
0113242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 300000,00 гривень, у тому числі загального фонду 300000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 
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 №  8М  "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів", рішення Вигодської селищної ради №56-2/2020 від 2 4 .12.2020р "Про селищний бюджет на 2021 рік"

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

Надання матеріальної допомоги населенню у випадку хворобжабо тяжкого матеріального становища

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення матеріального становища населення яке проживає на території Вигодської селищної ради

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Надання матеріальної допомоги населенню у випадку хвороби або тяжкого матеріального становища

9. Напрями використання бюджетних коштів __________________________________________________________________________ гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1
Надання матеріальної допомоги населенню у випадку хвороби або тяжкого 
матеріального становища 300 000 300 000

Усього 300 000 0 0 300 000



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

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

Програма соціального захисту населення на 2021 рік
300000 300000

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

Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 -> 4 5 6 7
Надання матеріальної допомоги жителям громади у випадку 
хвороби або тяжкого матеріального становища

грн Рішення сесії 300000. 300000

1 затрат
Кількість звернень осіб звіт 150 150

2 продукт}'
Кількість наданих допомог осіб звіт 150 150

3

Середня сума матеріальної допомоги грн
Розрахунковий

показник
1500 1500

4 якості

Відсоток позитивних рніЩ±ь==їїі̂
---------------------------- „ Є:?, Г ід .- , ----------------------------------------------------

( Розрахунковий 
" іпоказник

100 100

Керівник у с т а н о в и ^ ^ ^ н о ^ Р^%ьоа

І  ̂ПОГОДЖЕНО І £  
Керівник фінансф<§ІЬ

ядника оюджетних коштів М.М.Мацалак

апис) (ініціали та прізвище) 

Л. В. Василів
(ініціали та прізвище)



ЗА ТВЕРДЖ ЕН О
Наказ М іністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу М іністерства фінансів України 
від 29 грудня 201 8 року №  1209)

ЗА ТВЕРДЖ ЕН О
розпорядженням Вигодської селищ ної ради 
від " 27 " с іч н я  2021 року №  8 .
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1. 0100000 Вигодська селищна рада

(К ТП К В К  МЬ) (найменування головного розпорядника)

2. 01 і 0000 Вигодська селищна рада
(К ТП К В К  МЬ! (найменування відповідального виконавця)

3.
0116030 0620

Організація благоустрою населених пунктів

(КТ11КВК МЬ) (КФ КВК) (найменування бю дж етної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 7220990,00 гривень, у тому числі загального фонду 7220990,00 гривень та спеціального ФондуО.ОО 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- 
VI). Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №  836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих б юд жет і в". р і ш е н н я Вигодської селищної ради №5 1 -2/2020 від 24 .12.2020р "Про Програму розвитку ж итлово-комунальн о го 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"

б.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), вивезення РПВ 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

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 РПВ та ТПВ, вуличне 
освітлення, охорона, утримання та відновлення зелених насаджень.



9. Напрями використання шоджеінил киши»

№  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) 4 659 490 4 659 490

2 Встановлення індивідуального опалення адмінприміщення 90 000 90 000
3 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах населених пунктів 32 000 32 000

4 Вивезення ТПВ 1 500 000 1 500 000
' 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

Усього 7 220 990 7 220 990



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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
населених пунктів Вигодської селищної ради на 2021-2022 роки

7220990 7220990

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

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальни 
й фонд

Разом

1 2 , 4 5 6 7
І

Забезпечення благоустрою населених пунктів Виг одської 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)

»■

затрат
обсяг витрат на утримання закладу комунального господарства грн кошторис 4 659 490 4 659 490
ПРОДУКТУ
кількість закладів комунального господарства од. план 1 1
ефективності
середні витрати на утримання 1 закладу комунального господарства грн план 4 659 490 4 659 490

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 видатків на вивезення ТПВ грн кошторис 1 500 000 1 500 000
продукту
кількість населених пунктів од план 17 17
ефективності
середньорічні витрати на вивезення ТПВ на 1 населений пункт грн розрахунок 88 235 88 235



4 Вуличне освітлення в т.чліровірка та заміна електролічильників
затрат
забезпечення протягом року безперервного освітлення вулиць грн кошторис 899 500 899 500
продукту
кількість населених пунктів, забезпечених вуличним освітленням од план 16 16
ефективності
середня вартість вуличного освітлення одного 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 грн кошторис 40 000 40 000
продукту
КІЛЬКІСТЬ населених пунктів од план 10 10

, • / г  ....^ефективності //.< & • - __
середньорічні витрати на і^ч^е]н^я4ВДВ^Ї^\] ^ с \л е н и й  пункт

. . .
-"^розрахунок 4 000 4 000

Керівник установи голови(j)i% р|

ПОГОДЖЕНО 
Керівник фінансового орга

Х ^ ітн и х  коштів

* 0 4 3 5 ^ ь \

(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 

розпорядженням Вигодської селищної ради
(н ай м ен у в а н н я  гол о вн о го  р о зп о р я д н и к а  кош тів  м іс ц ев о го  бю дж ету)

від « 2 7 »  січня 2021 року № 8 _

1.

2 .

3.

0100000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 202! рік  

_______________ Вигодська селищна рада_____________________
(код)

0110000
(найменування головного розпорядника) 

Вигодська селищна рада______________________
(код)

0117461 0456
(код)

(найменування відповідального виконавця)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок кощтів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 200000,00 гривень, у тому числі загального фонду 200000,00 гривень та 
спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, Бюджетний кодекс 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 бюджетів"(зі змінами), рішення Вигодської селищної ради №56- 
2/2020 від 24.12.2020р "Про селищний бюджет на 2021 рік"



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

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

стандартів,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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 о.3 4 5
1 Зимове утримання автомобільних доріг 200000 200000

Усього 200000 0 200000

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

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 о-3 4 5

Програма утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури Вигодської селищної ради на 2021-2022 роки

Усього



11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

] 2 'І 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на зимове утримання 
автомобільних доріг

гривень кошторис 200000 200000

2 продукту
Кількість населених пунктів одиниць план 17 17

3 ефективності
Середні витрати на зимове утримання 
автомобільних доріг 1 населеного пункту

гривень розрахунок 11764 11 764

4 якості

М.М.Мацалак

(ініціали та прізвище)

Л.В.Василів

(ініціали та прізвище)



ЗА ТВЕРДЖ ЕН О
Наказ М іністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗА ТВЕРДЖ ЕН О
розпорядженням Вигодської селищ ної ради 
від " 27 " січня 2021 року №  8
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

і. 0100000 Вигодська селищна рада
(К ТП К В К МЬ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0117622 0470 Реалізація програм і заходів галузі туризму та курортів
(К ТП К В К МЬ! (КФ КВК) (найменування бю джетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 613000,00 гри, у тому числі загального фонду 613000,00 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-УІ). Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року,№ 816 "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"

6.Цілі державної полі гики , 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 коштів_________________________________________________________________ _________________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" 204 900 204 900

2 Реалізація проекту "Інституційна підтримка Український культурний фонд" 408 100 408 100

Усього 613 000 613 000



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

Найменування місцевої/ регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний фонд Разом

Програма розвитку туризму і діяльності КГ1 "Центр спадщини 
Вигодськоївузькоколійки" на 2021 рік

613000 613000

11. Результативні показники бюджетної програми__________________ ___________ _____________________ _____________  (грн)
№
з/п

Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 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 204900- 204900
продукту

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

Кількість відвідувачів осіб
Дані КП"Центр 

спадщини Вигодської 
вузькоколійки"

12000 1 2000

ефективності

Середні витрати на проведення одного заходу грн
Розрахунковий

показник
12806 12806

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 "Інституційна підтримка Український 
культурний фонд"
затиат
Обсяг видатків на реалізацію проекту грн Кошторис 408100 408100
продукту

Кількість проектів

од
Дані КП"Центр 

спадщини Вигодської 
вузькоколійки"

1 1





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

ЗА Т В ЕРД Ж ЕН О
розпорядж енням Вигодської селищ ної ради 
від " 27 " січня 2021 року №  8
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада
(К Т П К В К  МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3.
0117680 0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 90000,00 гривень, у тому числі загального фонду 90000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 
гривень.
5̂  Піде гав и 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 про грам но-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджеті в".рішення Вигодської селищної ради №48-2/2020 від 24.12.2020року "Про Програму асоційованого членства Вигодської 
селищної ради в Асоціації міст України на 2021-2025 роки", рішення Вигодської селищної ради №56-2/2020 від 2 4 .12.2020р "Про селищний бюджет на 2021 
рік"
б.Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення участі Вигодської селищної ради в Асоціаціях міст України, Асоціації ОТГ та отримання правової допомоги

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення участі в асоціаціях органів місцевого самоврядування
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення участі Вигодської селищної ради в Асоціаціях міст України, Асоціації ОТГ та отримання правової допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№  з/п І Іапрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1
Участь Вигодської селищної ради в Асоціації міст України, Асоціації ОТГ 
та отримання правової допомоги 30 000 ЗО 000

2
Сплата вступного та членських внесків до регіональної міжобласної 
туристичної Асоціації "Бойківське коло" 60 000 60 000

Усього 90 000 90 000



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

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний фонд Разом

Програма асоційованого членства Вигодської селищної ради в Асоціації 
міст України на 2021 -2025 роки 90000 90000

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 для участі в асоціаціях органів місцевого 
самоврядування

грн кошторис 10000 10000

Обсяг видатків на отримання правової допомоги грн кошторис 20000 - 20000

Обсяг видатків для участі в регіональній міжобласній туристичній 
Асоціації "Бойківське коло"

грн
кошторис 60000 - 20000

2 продукту -
Кількість асоціацій ОМС одиниць план 2 - 2
Кількість отриманих правових допомог одиниць план 4 - 4

Кількість туристичних асоціацій "Бойківське коло" одиниць план 1 - 1
3 ефективності -

Середні витрати на 1 асоціацію ОМС грн розрахунок 5000 - 5000

Середні витрати на 1 правову допомогу грн розрахунок 5000 - 5000

Середні витрати на ] туристичну асоціацію "Бойківське коло" грн розрахунок 60000 - 60000

4 якості -

% виконання % /
Розрахунковий

показник
100 - 100

Керівник установи голо

ПОГОДЖЕНО 
Керівник фінансового

бюджетних коштів М.М.Мацалак

(ініціали та прізвище) 

Л.В.Василів
(ініціали та прізвище)



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

ЗА Т В ЕРД Ж ЕН О
розпорядж енням Вигодської селищ ної ради 
від " 2 7  " січня 2021 року №  8
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт
бюджетної прог рами місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3.
0118130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1393733,00 гривень, у тому числі загального фонду 1393733,00 гривень та спеціального фонду 0,00 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс 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 2 021 рік"
6 .Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/ п Ціль державної політики

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 1 393 733 1 393 733

Усього 1 393 733 0 0 1 393 733



10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
____________________ ________________(■'/ чи

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний фонд Разом

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п

Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

( 'иеціалі.ний 
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

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

грн
кошторис 1393733. 1393733

кількість працівників особового складу осіб штатний розпис 5 5
2 продукту

кількість виїздів на об"єкти пожежного нагляду од. журнал реєстрації 20 20

3 ефективності

середні видатки на ліквідацію однієї пожежі, грн. грн
Розрахунковий

показник
69686 69686

4 якості
динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/ надзвичайними 
ситуаціями, порівняно з попереднім роком

%
Розрахунковий

показник
0 0

........ . .....

Ч/
ПОГОДЖЕНО 
Керівник фінансового

и'дпис)

сл

(ініціали та прізвище) 

Л.В.Василів

■V (ініціали та прізвище)

: 04355& Ь , 
Уі(РЬ\*К



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ М іністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року №  836 

(у редакції наказу М іністерства фінансів України 

від 29 грудня 201 8 року №  1209)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

розп орядж ен н ям  В и голської селищ ної ради 

під " 27 " січня 202 і року .4" 8
(найменування головного розпорядника коштів держ авного бю джету)

Паспорт
бю дж етної програми місцевого бю джету на 2021 рік

1. 0100000 Вигодська селищ на рада
(К Т П К В К  М Б) (най м ен уванн я головного розп орядн и ка)

2. 0110000 Вигодська селищ на рада
(К Т П К В К  М Б) (н ай м ен уванн я  в ідп овідальн ого  виконавця)

3. 0118312 0512 Утилізація відходів
(К Т П К В К  М Б) (К Ф К В К ) (най м ен уванн я бю дж етн о ї програм и)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 35000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 
35000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бю дж етної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 
№2456-У1). Наказ Міністерства фінансів У країн и від 26.08.20i4 року №  836"Про деякі питання запровадження про грам но-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), рішення Вигодської селищної ради №56-2/2020 від 24.12.2020р "Про селищний бюджет на 2021 рік"
6. Цілі держ авної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної програми___________________________________________________________
№  з/п Ціль державної політики

1
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання,оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та 
небезпечних хімічних речовин

7. Мета бю дж етної програми : Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання,оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і 
захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин
8. Завдання бю дж етної програми_________________________________________________________ ____________
№  з/п Завдання

1

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання,оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та 
небезпечних хімічних речовин

9. Н апрями використання бю дж етних кош тів грн

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
Разом

Утилізація відходів (збір та вивіз ТПВ) 35000,00 35000,00

Усього 35000,00 35000,00



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

Найменування місцевої/регіон&шьної програми Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

Програма охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік 35000 35000

11. Результативні показники бюджетної програми



ЗАТВЕРДЖЕНО
І Іаказ М іністерства ф інансів України 
26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу М іністерства ф інансів України 
віл 29 грудня 2 0 IX року №  1209)

'ЗЛ Т В Е Р Д Ж Е І!()
розпорядж енням Вигодеької селищ ної ради 
під  " 2 7 " січня 2021 р о к у  №  8
(наймонування і олонної о розпорядника коштів державного бюджезу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3.
0112010 0731

Ьагатонрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2446525.00 .гривень, у тому числі загального фонду 1625925,00 гривень та спеціального фонду 
820600,00 гривень.
5. П іде гави 1.1 я виконання бюджетної програмі;: Конституція У країни (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 
№24,56-VI ).Закон У країн и "Основи законодавства України про охорону здоров"я". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №  836 "Про д еякі 
питання запровадження програм по-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ МФУ. МОЗ України від 26.05.201 Ор №283/437 "Про
затвердження типового перед і к\ б юджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров"я". рішення 
Вигодської селищної№50-2/2020 від 24.12.2020р "1 Іро 1 Ірограму фінансової підтримки комунального некомерційної о нідприсмства "Вигодська міська 
6. Ц ії і 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 1 625 925 1 625 925
2 Придбання обладнання для реабілітаційного відділення 820 600 820 600 820 600

Усього 1 625 925 820 600 820 600 2 446 525



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

Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 
підприємства "Вигодська міська-багатопрофільна лікарня" Вигодської 

селищної ради Івано-Франківської області на 2021 рік
1625925 820600 2446525

11. Результативні показники бюджетної програми (гри)
№, 
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
кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 1 10,75 3.0 1 13.75
у т. ч. лікарів од. Штатний розпис 21,8 1 22,8
кількість ліжок у звичайних стаціонарах. од. Форма 20 45 - 45

2 продукту -
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах од. Форма 20 13 007 - 13 007
кількість лікарських відвідувань осіб Форма 20 19 378 - 19 378
кількість пролікованих хворих у стаціонарах осіб Форма 20 1 510 1 510

3 ефективності -
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах днів Форма 20 298,7 - 298,7
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого ДН ІВ Форма 001-3/0 10 - 10

4 якості -
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях % Форма 12 69,5 - 69.5
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на 
ранніх стадіях ~=5̂ .

% Форма 12
70,5 - 70,5

зниження рів^з^ШорювІА^сті дорівняно з попереднім роком % / ^ Форма 12 0,5 - 0,5

--------------- і  У  /  . .  , \  % \ --------------------------------------------
)гор<^п|рядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНІ 
Керівник фіі

„о
_______^  ^

ІІД П И С )

Ґ

(ініціали та прізвище) 

Л. В. Василів

(підпис^ (ініціали та прізвище)


