
 

 

 

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

24 листопада 2020 року         № 426 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 10.02.2020 №34  

“Про затвердження паспортів  

бюджетних програм на 2020 рік  

 

Відповідно статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, на виконання ст.20, 23 Бюджетного кодексу 

України, рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 

23.12.2019 року №945 "Про бюджет Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", рішення 31 сесії Гребінківської міської 

ради 7 скликання від 27.02.2020 року №1065 "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення 

32 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 

року №1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", рішення 33 сесії Гребінківської міської 

ради 7 скликання від 10.04.2020 року №1119 "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення 

34 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.05.2020 року №1157 

"Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", рішення 35 сесії Гребінківської міської 

ради 7 скликання від 23.06.2020 року №1194 "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення 

36 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.07.2020 року №1219 

"Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", рішення 37 (позачергової) сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.08.2020 року №1252 "Про 

внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", рішення 38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання 

від 22.09.2020 року №1277 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення 39 

(позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 року 

№1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної 



територіальної громади на 2020 рік", рішення 40 сесії Гребінківської міської 

ради 7 скликання від 10.11.2020 року №1355 "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення 

41(позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.11.2020 

року №1388  "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік" та Правил складання паспортів бюджетних 

програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів 

України від 26 серпня 2014 року № 836 (із змінами): 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік Виконавчого 

комітету Гребінківської міської ради за КПКВК МБ 0211010, 0211020, 0215031, 

0216017, в новій редакції, що додаються. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника 

відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради Черненкову І.В. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова        В.І. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.

2.

3.

04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

13 036 720,00 гривень, у тому числі загального фонду

24 листопада 2020 року № 426 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 401 560,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 635 160,00

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

04057406
(код за ЄДРПОУ)

16521000000



Загальний фонд Спеціальний фонд

43

№ з/п

7. Мета бюджетної програми

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Ціль державної політики

1 Забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти

1

5

Конституція України,

Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII,  

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III, 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі змінами), 

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 Про затвердження складових прогрмної класифікації видатків та кедитування місцевих бюджетів (зі змінами і 

доповненнями), 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Освіта", Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік", Рішення 31 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.02.2020 р.№1065 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік", Рішення 32 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", Рішення  33 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.04.2020 р.№1119 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", Рішення  34 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.05.2020 р.№1157 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", Рішення  36 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.07.2020 р.№1219 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", Рішення  38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", Рішення  40 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.11.2020 р. №1355 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", Рішення 41 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.11.2020 року №1388  "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік"  .    

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

1

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей



1

діто-дні відвідування

днів

Журнал відвідувань, облік 

щоденного відвідування 

дошкільного закладу

26 505,00 0,00

3 Ефективності

859,00

2 Продукту

6 іншого персоналу од. Штатний розпис 55,05 0,00 55,05

1

кількість дітей від 0 до 6 років

осіб

Звіт про діяльність дошкільного 

навчального закладу (Форма 85-к) 859,00 0,00

Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
19 617,00 0,00 19 617,00

кількість груп

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

5
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 

персоналу
од.

Штатний розпис
5,00 0,00

4 педагогічного персоналу од. Штатний розпис 41,10 0,00

2
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік
70 000,00 0,00 70 000,00

902 200,00Організація харчування в дошкільному закладі

41,10

3
Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі:

од.
Штатний розпис

101,15 0,00

№ з/п

2

Усього

1

3

1

18,00

1

кількість дошкільних навчальних закладів

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

5,00 0,00 5,00

2

12 401 560,00

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

1 500 000,00 1 402 200,00

635 160,00 13 036 720,00

2
Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання 

дітей
11 499 360,00

4

53

Усього 89 617,00 0,00 89 617,00

135 160,00

гривень

1 5

11 634 520,00

УСЬОГО

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформації
Одиниця 

виміру

6 7

101,15

5,00

465,00

26 505,00

2 4
Затрат

№ з/п

18,00 0,00

2

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади

осіб

Звіт про діяльність дошкільного 

навчального закладу (Форма 85-к) 465,00 0,00



М.П.

1

кількість днів відвідування

днів

Журнал відвідувань, облік 

щоденного відвідування 

дошкільного закладу

57,00 0,00 57,00

4 Якості

28 035,962

середні витрати на 1 дитину

грн.

Розрахунок (обсяг 

фінансування/кількість дітей, що 

відвідують дошкільні заклади )

26 670,02 1 365,94

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

24.11.2020 року 

Міський голова               В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

               Н.Б. Бондаренко

54,00

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

2

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою

відс.

Розрахунок (кількість дітей, що 

відвідують дошкільний 

заклад/кількість дітей від 0 до 6 

років

54,00 0,00



1.

2.

3.

04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

40 527 159,25 гривень, у тому числі загального фонду

24 листопада 2020 року № 426 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

16521000000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 39 166 774,25 гривень та

гривень.спеціального фонду- 1 360 385,00

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради



Напрями використання бюджетних коштів

2 3

Конституція України, 

Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2І45-VIII, 

Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 -XIV,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами), 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Освіта", 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22. 11. 2004р №1591 (зі змінами),

Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",                                                                                            

Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",                                                   

Рішення 31 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.02.2020 р.№1065 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", 

Рішення 32 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади 

на 2020 рік", Рішення  33 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.04.2020 р.№1119 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади 

на 2020 рік", Рішення  34 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.05.2020 р.№1157 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади 

на 2020 рік", Рішення  35 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.06.2020 р.№1194 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади 

на 2020 рік", Рішення  36 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.07.2020 р.№1219 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади 

на 2020 рік", Рішення  38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади 

на 2020 рік", Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", Рішення  40 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.11.2020 р. №1355 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", Рішення 41 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.11.2020 року №1388  "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік".     

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

№ з/п

5

1

1

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд

4

Ціль державної політики

1 Забезпечення створення умов для надання послуг у загальноосвітніх навчальних закладах

Усього

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми



3
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.,

у тому числі:
од.

Штатний розпис
264,25 0,00 264,25

0,0083,00Штатний розписод.іншого персоналу6 83,00

238 392,001 діто-дні відвідування днів Журнал обліку відвідування 238 392,00 0,00

1 419,00

3 Ефективності

1

сереньорічна кількість учнів

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

1 419,00 0,00

2
Продукту

167,75

5
 адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного)

од.
Штатний розпис

13,50 0,00 13,50

4  педагогічного персоналу од. Штатний розпис 167,75 0,00

6,00

2

кількість класів (за ступенями шкіл)

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

80,00 0,00 80,00

1

кількість закладів (за ступенями шкіл)

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

6,00 0,00

Усього 688 049,00 568 085,00 1 256 134,00

1
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
38327,00 0,00 38327,00

2
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік
649722,00 568085,00 1217807,00

1 360 385,00 40 527 159,25

2 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0,00 1 310 385,00 1 310 385,00

3
Створення належних умов для надання на належному рівні середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами
38 658 474,25 50 000,00 38 708 474,25

УСЬОГО 39 166 774,25

508 300,00Організація харчування в загальноосвітніх навчальних закладах

Усього

1

№ з/п

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

1 0,00 508 300,00

№ з/п

2

7

гривень

2
Затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформації
Одиниця 

виміру

1 54

11. Результативні показники бюджетної програми

3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

4 6



М.П.

1 кількість днів відвідування днів Робочий навчальний план 168,00 0,00 168,00

4 Якості

2
середні витрати на 1 учня

грн.
Кошторис/середньорічна кількість 

учнів
27 601,67 958,69 28 560,36

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

24.11.2020 року

Міський голова               В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

               Н.Б. Бондаренко



1.

2.

3.

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0210000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 642 842,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 14 000,00

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

16521000000

24 листопада 2020 року № 426  

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

2 656 842,00 гривень, у тому числі загального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0215031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради



Загальний фонд

4

Напрями використання бюджетних коштів

2 3

Ціль державної політики

Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту

5

1

1

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

№ з/п

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 

Закон України від 24 грудня 1993 року "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-XII;

Закон України "Про освіту" 05.09.2017 № 2145-VIII;

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06. 2000 № 1841-III; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (із змінами);

 Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"(із змінами);

Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами),                                          

Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення 32 

(позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", 

Рішення  35 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.06.2020 р. №1194 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 

рік"Рішення  38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", 

рішення 40 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.11.2020 року №1355 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", 

Рішення 41 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.11.2020 року №1388  "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік".    

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

№ з/п

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття 

навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

7. Мета бюджетної програми

1

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Усього

Завдання

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Спеціальний фонд



2
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
3 000 0,00 3 000

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

28 000,00

Усього

Усього

Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання і фізичного 

розвитку

4

2 628 842,00

2 3

Мережа, штати та контингент установ, 

що фінансуються з місцевого бюджету

2
Затрат

53
1

6 7

11

кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки 

на утримання яких здійснюються з бюджету од.

14,25

3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд

1

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

2 0,00 28 000,00

1
Організація проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи

2 614 842,00 14 000,00

УСЬОГО 2 642 842,00 14 000,00 2 656 842,00

0

Усього 31 000,00 0,00 31 000,00

4

1
Програма роботи з обдарованою молоддю на  території Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік
28 000,00 0,00 28 000,00

1 5

гривень

№ з/п

у тому числі тренерів осіб Штатний розпис 10,25 0,00 10,25

2

кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету

осіб

Штатний розпис

14,25 0,00

1

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету
осіб

Мережа, штати та контингент установ, 

що фінансуються з місцевого бюджету 292 0 292

2 Продукту

4

3 Ефективності

2

кількість учнів, яким призначені стипендії

осіб

Рішення 31 сесії 7 скликання від 

27.02.2020 року № 1058 "Про внесення 

змін до рішення 26 сесії Гребінківської 

міської ради VII скликання від 18 

жовтня 2019 року № 859 “Про виплату 

стипендій”

4 0

9 002,881

середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкілах, у розрахунку на одного учня грн.

Розрахунок (кошторис/середньорічна 

кількість учнів) 8 954,93 47,95



М.П.

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

24.11.2020 року

              В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

Міський голова

2

середньомісячні витрати на виплату стипендії  на одного учня

грн.

Рішення 31 сесії 7 скликання від 

27.02.2020 року № 1058 "Про внесення 

змін до рішення 26 сесії Гребінківської 

міської ради VII скликання від 18 

жовтня 2019 року № 859 “Про виплату 

стипендій”, Рішення 38 сесії 

Гребінківської міської ради 7 

скликання від 22.09.2020  року №1272 

1 000,00 0,00 1 000,00

100,002
динаміка кількості виплачених стипендій в прорівнянні з  минулим 

роком
відс.

Розрахунок
100,00 0,00

1

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули 

призові місця в регіональних та всеукраїнських спортивних 

змаганнях

осіб

Звіт 5-ФК

6 0 6

4 Якості



1.

2.

3.

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0216017 6017 0620

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

16521000000
Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-

комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

1 444 555,70 гривень, у тому числі загального фонду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24 листопада 2020 року № 426

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 444 555,70 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00



УСЬОГО 1 444 555,70

1

1

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

1 444 555,70

Загальний фонд Спеціальний фонд

Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства

4

Усього

№ з/п

0,00 1 444 555,70

Напрями використання бюджетних коштів

2

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),  Наказ 

Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що 

можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами);                                                                                                                                                                                                                                             

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  39 

(позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 

рік", рішення 40 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.11.2020 року №1355 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік". Рішення 41 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.11.2020 року №1388  "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік".

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

Забезпечення належної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

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

1 0,00 1 444 555,70

Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

7. Мета бюджетної програми

1

№ з/п

Завдання

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

гривень

3 5

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



М.П.

1001

Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується 

надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її 

потребують відс.

Кількість комунальних 

підприємств, яким планується 

фінансова підтримка/кількість 

комунальних підприємств, які 

потребують фінансову підтримку

100 0

4 Якості

1
Середня сума підтримки одного підприємства

грн.
Розрахунок 

1 444 555,70 0,00 1 444 555,70

3 Ефективності

Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації 

житлового фонду, які потребують підтримки од.

Мережа розпорядників і 

одержувачів коштів місцевого 

бюджету 

1

1
1

4

11. Результативні показники бюджетної програми

1
Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік
1 444 555,70 0,00 1 444 555,70

6 7

Усього№ з/п

Усього 1 444 555,70 0,00 1 444 555,70

Міський голова               В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

11

Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації 

житлового фонду, яким планується надання підтримки од.

Мережа розпорядників і 

одержувачів коштів місцевого 

бюджету, кошторис

1 0

2 Продукту

0 11

4

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

24.11.2020 року

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
Затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформації
Одиниця 

виміру

(підпис)

               Н.Б. Бондаренко

2 31 5


