
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26 червня 2020 року № 235

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" 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 0210150, 0210180, 0211020,
0211162, 0211170, 0213104, 0213140, 0213242, 0214060, 0215031, 0216030,
0217350, 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

17 666 103,00 гривень, у тому числі загального фонду

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0210150 0150 0111

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17 645 103,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 21 000,00

26 червня 2020 року № 235 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

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

04057406
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

16521000000

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

5. Підстави для виконання бюджетної програми



1

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

№ з/п

УСЬОГО 17 645 103,00

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 5
17 645 103,00

4

21 000,00 17 666 103,00

0,00 15 000,00 15 000,00

гривень

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

1 6 000,00 17 651 103,00

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку об`єднаної територіальної громади

гривень

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради.

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

№ 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",

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

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №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 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" .  

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Загальний фонд Спеціальний фонд

Матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

2 Придбання обладнання довгострокового користування

2



1003
Відсоток забезпечення працівників обладнанням

відс.
Розрахунково

0 100

1

Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг

відс.

Кількість вчасно опрацьованих 

листів, звернень, заяв, 

скарг/кількість отриманих листів, 

звернень, заяв, скарг

100 0 100

4 Якості

2

Частка прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника

відс.

76

Усього

4

12 000,00

1
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
12000,00 0,00 12000,00

1

2 Продукту

0,00

2 0501 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації 2 050 0

2

66,501 Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 66,50

Усього 12 000,00 0,00

1 5

Затрат

53

№ з/п

2 3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

42

2 Витрати на придбання обладнання грн. Кошторис 0,00 15 000,00 15 000,00

Кількість розроблених розпоряджень, рішень од. Журнали реєстрацій 1 750 0 1 750

3

Кількість прийнятих 

розпоряджень, рішень на одного 

працівника/кількість розроблених 

розпоряджень, рішень

100 0 100

оборотні відомості товарно-

матеріальних цінностей, накладна 0 1 1

Ефективності

0 30

3
Кількість одиниць придбаного обладнання

од.

2
Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника

од.
розрахунок(журнали 

реєстрації/штатний розпис) 26

1
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника од.
журнал реєстрації /штатний розпис

30

4

Середні видатки на придбання одиниці обладнання

грн.

Кошторис, звіт про надходження і 

використання інших надходжень 

спеціального фонду  (Форма №4-

3м), накладна

0,00 15 000,00 15 000,00

0 26

265 430,123

Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Кошторис, звіт про надходження і 

використання загального фонду  

(Форма №2м)р.010/штатний 

розпис

265 339,89 90,23



М.П.

Міський голова               В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26.06.2020 року

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко



1.

2.

3.

04057406
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

16521000000Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

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)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

350 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади

0210180 0180 0133

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 250 000,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 100 000,00

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

7. Мета бюджетної програми

26 червня 2020 року № 235

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

№ з/п

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами та доповненнями),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами та 

доповненнями), 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 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".  

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



1  Середні витрати на впровадження проєкту грн. Розрахунок 0,00 100 000,00 100 000,00

1

 Відсоток кількості впроваджених проєктів, до кількості 

запланованих проєктів
відс.

Розрахунок

0,00 100,00 100,00

2 Кількістьзапланованих проєктів громадського бюджету од. Внутрішній облік 0,00 1,00 1,00

2 Обсяг видатків на впровадження проєктів грн. Кошторис 0,00 100 000,00 100 000,00

Затрат

100,001

Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості 

завдань (заходів) , які планується провести
відс.

Кількість проведених завдань 

(заходів) до кількості завдань 

(заходів), які планується провести
100,00 0,00

4 Якості

6 000,001 Середні витрати на виконання одного завдання (заходу) грн. Розрахунок 6 000,00 0,00

3 Ефективності

250 000,001 Обсяг видатків на проведення завдань (заходів) грн. Кошторис 250 000,00 0,00

1
Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих 

органів на 2020 рік
250 000,00 0,00 250 000,00

Усього 250 000,00 100 000,00 350 000,00

2
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 
0,00 100 000,00 100 000,00

250 000,00

Завдання

2 3

Найменування місцевої / регіональної програми

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

100 000,00 350 000,00

4

гривень

№ з/п

1 Інформаційне забезпечення діяльності міської ради 250 000,00 100 000,00 350 000,00

УСЬОГО

5

1

1

Інформаційне забезпечення діяльності міської ради

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд

4

1 5

2 53

Усього

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

0,00 40,00

2 Продукту

Внутрішній облік 40,001 Кількість проведених завдань (заходів) од.

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

4



М.П.

               Н.Б. Бондаренко

Міський голова               В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26.06.2020 року

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради



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)

40 846 135,25 гривень, у тому числі загального фонду

26 червня 2020 року № 235

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 39 384 454,25 гривень та

гривень.спеціального фонду- 1 461 681,00

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

04057406
(код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради



1 461 681,00 40 846 135,25

2 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0,00 1 402 317,00 1 402 317,00

3
Створення належних умов для надання на належному рівні середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами
38 566 154,25 59 364,00 38 625 518,25

УСЬОГО 39 384 454,25

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".   

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

818 300,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Організація харчування в загальноосвітніх навчальних закладах

4

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

1 0,00 818 300,00

Ціль державної політики

1 Забезпечення створення умов для надання послуг у загальноосвітніх навчальних закладах

№ з/п

Усього

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



М.П.

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

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

4 Якості

238 392,00

2
середні витрати на 1 учня

грн.
Кошторис/середньорічна кількість 

учнів
27 755,08 1 030,08 28 785,16

1 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 220 000,00 0,00 220 000,00

1 Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки 200 000,00 0,00 200 000,00

2
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
20000,00 0,00 20000,00

Усього

1

№ з/п

2

7

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
Затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформації
Одиниця 

виміру

1 54

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

11. Результативні показники бюджетної програми

3

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26.06.2020 року

1

Міський голова               В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

4

               Н.Б. Бондаренко

6



1.

2.

3.

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)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0211162 1162 0990

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 програмноцільового 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" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі 

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 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  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" .   

(код бюджету)

16521000000Інші програми та заходи у сфері 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)

319 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

26 червня 2020 року № 235 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 199 000,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 120 000,00

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406

(код за ЄДРПОУ)

0200000



3 826,92

3 Якості

1
Середні витрати на одного учня, якого планується  відзначити за 

найкращі успіхи у різних напрямках освіти
відс.

Розрахунок
3 826,92 0,00

2
Середні витрати на одного вчителя, якого планується відзначити 

сертифікатом
відс.

Розрахунок
0,00 30 000,00 30 000,00

52

2 Ефективності

1
Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у 

різних напрямках освіти
осіб

 Розпорядження міського голови
52 0

 Розпорядження міського голови
0 4 4

Забезпечити належний рівень освіти у навчальних закладах ОТГ, оцінити кращі досягнення у навчанні, виплатити премію  чи відзначити за кращі успіхи у навчанні, за кращі призові місця в олімпіадах, 

спортивних змаганнях, творчих конкурсах

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

1

Найменування місцевої / регіональної програми

УСЬОГО 199 000,00 120 000,00 319 000,00

№ з/п

2 3

Загальний фонд Спеціальний фонд

Організація проведення заходів в галузі освіта

1

120 000,00

7

40 000,00 120 000,00 160 000,00

4

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

1 120 000,00 319 000,00

Ціль державної політики 

1 Забезпечення управління системою освіти та здійснення інших функцій

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

5
199 000,00

41

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

1

2
Кількість вчителів, яких планується відзначити сертифікатами

осіб

2
Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на  2020 рік 159 000,00 0,00

6

319 000,00Усього

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на  2020 рік

Усього

199 000,00

2
Продукту

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформації
Одиниця 

виміру

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

№ з/п

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

159 000,00

1

4

52 3



М.П.

1
Відсоток учнів відзначених до запланованих 

відс.
Розрахунок

100,00 0,00 100,00

               Н.Б. Бондаренко

Міський голова               В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

2
Відсоток вчителів відзначених до запланованих 

відс.
Розрахунок

0,00 100,00 100,00

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26.06. 2020 року

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



1.

2.

3.

(код бюджету)

16521000000
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

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)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0211170 1170 0990

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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,

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 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

"Освіта" від 10.07.2017р №992,

Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі 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  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".  

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

1 490 873,00 гривень, у тому числі загального фонду

26 червня 2020 року № 235

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 490 873,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

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

04057406
(код за ЄДРПОУ)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)



3 Ефективності

0,00

1 Cереньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру од. Внутрішній облік 33,00 0,00 33,00

2 Продукту

Усього 234 653,00 0,00 234 653,00

УСЬОГО 1 490 873,00 0,00 1 490 873,00

1

1 4

2 2000,00

1
Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки 

розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги

№ з/п

3 5

Усього

Програма розвитку Інклюзивно-ресурсного центру Гребінківської міської ради на 

2020 рік
232 653,00 0,00 232 653,00

5

4

Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
2000,00 0,00

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

1 0,00 1 490 873,00

Ціль державної політики

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами

1

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

1

Затрат

53
1

4,00 0,00 4,00

2
Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) в тому 

числі:
од.

Штатний розпис
5,00 0,00

1,004
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного 

персоналу)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

гривень

№ з/п

2 3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 490 873,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Створення умов для надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру

4

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

6 72

1

кількість закладів

од.

Мережа, штати та контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету
1,00 0,00 1,00

5,00

3
педагогічного персоналу

од. Штатний розпис

од.
Штатний розпис

1,00



М.П.

1
Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, 

інклюзивним навчанням
відс.

Розрахунок
100,00 0,00 100,00

4 Якості

1 Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами грн. Розрахунок 45 177,97 0,00 45 177,97

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

Міський голова

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26.06.2020 року 

              В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 048 400,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

(код бюджету)

16521000000

Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

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)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

7. Мета бюджетної програми

26 червня 2020 року № 235

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1 Забезпечення надання на території об'єднаної територіальної громади  соціальних послуг населенню

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

1 048 400,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

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

04057406
(код за ЄДРПОУ)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0213104 3104 1020

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі 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  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  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". 

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



№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру

6 72
Затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

1 279,00

27,00

1

2 кількість штатних одиниць персоналу од. Штатний розпис 47,00 0,00 47,00

1

кількість установ

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

1,00 0,00

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального 

обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

гривень

№ з/п

2 3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних 

життєвих обставинах

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

1 0,00 1 048 400,00

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 31 4

Усього 0,00

1 54

1,00

Усього

4

УСЬОГО 1 048 400,00 0,00 1 048 400,00

1

5
1 048 400,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Створення умов для забезпечення соціальними послугами населення 

1
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)
осіб

Звіт 12-СОЦ
1 279,00 0,00 1 279,00

2 Продукту

3 Ефективності

2
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням 

(наданням соціальних послуг)
осіб

Звіт 12-СОЦ
1 279,00 0,00

2

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних 

послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком 

стаціонарних відділень грн/рік

Розрахунок (обсяг 

фінансування/Чисельність осіб, 

забезпечених соціальним 

обслуговуванням (надання 

соціальних послуг))

819,70 0,00 819,70

1

чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, 

фахівця та робітника, які надають соціальні послуги
осіб

Розрахунок (Чисельність осіб, 

забезпечених соціальним 

обслуговуванням (надання 

соціальних послуг)/Кількість 

штатних одиниць персоналу)

27,00 0,00

4 Якості



М.П.

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26.06.2020

Міський голова               В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

1

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної 

чисельності осіб, які потребують соціальних послуг

відс.

Розрахунок (Чисельність осіб, 

забезпечених соціальним 

обслуговуванням (надання 

соціальних послуг)/Чисельність 

осіб, які потребують соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг))

100,00 0,00 100,00



1.

2.

3.

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0210000
(код за ЄДРПОУ)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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)

648 542,00 гривень, у тому числі загального фонду

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1040

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

26 червня 2020 року № 235

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 648 542,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0213140 3140

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

16521000000

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

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

04057406
(код за ЄДРПОУ)

0200000



5

гривень

1

648 542,00

4

УСЬОГО 648 542,00 0,00 648 542,00

5

№ з/п

1

1

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

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 оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 року №375-VI (із змінами), 

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання ля 

місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення",                                                                                                                                                                                                                                     

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 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". 

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

7. Мета бюджетної програми

4

№ з/п

2

Найменування місцевої / регіональної програми

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

1 0,00 648 542,00

Ціль державної політики

1 Забезпечення створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Загальний фонд Спеціальний фонд

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

3



М.П.

100,001
динаміка кількості дітей, охоплених послугами з оздоровлення та 

відпочинку порівняно з минулим роком
відс.

Розрахунок
100,00 0,00

3 Якості

1
середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини

грн.
Розрахунок (кошторис/кількість 

дітей, яким надані послуги)
6 485,42 0,00

100

Усього

2

Усього 648 542,00 0,00

6 7

Показники Загальний фонд

3

6 485,42

Ефективності2

1

кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку

осіб

Звітно-статистичні форми, 

затверджені наказом Управління у 

справах сім'ї, молоді та спорту 

Полтавської ОДА від 05.03.2018 

№157 "Про затвердження форм 

звітності про хід оздоровчої 

кампанії"

100 0

Спеціальний фонд

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26 червня 2020 року

648 542,00

               Н.Б. Бондаренко

1

Міський голова               В.І. Колісніченко

Продукту

5

Джерело інформації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

4

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Одиниця 

виміру

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

1 Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки 648 542,00 0,00 648 542,00



1.

2.

3.

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 807 200,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

04057406
(код за ЄДРПОУ)

0200000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

807 200,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

26 червня 2020 року № 235

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1 Реалізація заходів, направлених на соціальний захист окремих категорій населення

(код бюджету)

16521000000
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

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)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0213242 3242 1090

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 26.08.2014 року N836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі 

змінами), 

наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року N945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 

видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (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 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 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" 

. 

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

№ з/п



2 4

1 Кількість одержувачів допомоги осіб журнал реєстрації  допомог 600

Продукту

53 7

0

Джерело інформації
Одиниця 

виміру

1

11. Результативні показники бюджетної програми

Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, 

учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Усього

№ з/п

1
Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на  2020 рік 

4

Програма підтримки породіль у Гребінківській міській об’єднаній територіальній 

громаді на 2020 рік 200 000,00 0,00 200 000,00

№ з/п

2 3

Загальний фонд

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

50 000,00

1

4

0,00

6

Спеціальний фонд

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення, проведення соціальних заходів

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

1 0,00 807 200,00

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Загальний фонд Спеціальний фонд

Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення

Усього

120 000,00 0,00 120 000,00

0,00 807 200,00807 200,00

гривень

1 5

437 200,00 0,00 437 200,00

2
Програма соціального захисту воїнів- інтернаціоналістів, які приймали участь у 

військових конфліктах за межами України на 2020 рік
50 000,00

Найменування місцевої / регіональної програми

3

Показники

УСЬОГО 807 200,00 0,00 807 200,00

5

1

1

Забезпечення надання соціальної допомоги, виконання заходів та здійснення соціального захисту окремих категорій населення

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

807 200,00

4

7. Мета бюджетної програми

1 345,33

3 Якості

1

середній розмір допомоги на одну особу

грн.

розрахунок (кошторис/кількість 

прийнятих розпоряджень щодо 

наданих допомог)

1 345,33 0,00

600

2 Ефективності

100

2

кількість осіб, яким надано допомогу порівняно з минулим роком

відс.

кількість осіб, яким надано 

допомогу порівняно з минулим 

роком

100 0 100

1

питома вага кількості виданих допомог, до кількості громадян, які 

звернулися відс.

розрахунок (кількість осіб, які 

отримали допомогу в поточному 

році до минулого року)

100 0



М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26.06.2020 року

               Н.Б. Бондаренко

Міський голова               В.І. Колісніченко

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради



1.

2.

3.

гривень та

гривень.спеціального фонду- 74 000,00

 26  червня 2020 року № 235

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

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

04057406
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

16521000000

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів0828

(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)

2 801 976,00 гривень, у тому числі загального фонду

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)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0214060 4060

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 727 976,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 культуру" від 14 грудня 2010 року № 2778-VI(із змінами);

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

та доповненнями);

 Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 

виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10. 2010 року N 1150/41;

Наказ Міністерства фінансів України 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 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  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". 



1

0,00 3,00

4 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. Штатний розпис 12,00 0,00 12,00

3

9,505

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

42
Затрат

53

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення збереження та популяризації національного культурного надбання, дання якісних послуг з культурного дозвілля населення в об'єднаній територіальній громаді 

5

Усього

6

гривень

№ з/п

2 3

7

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

№ з/п

1 5

Спеціальний фонд Усього

40 000,00 151 400,00

1
Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік

4

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

40 000,00 146 400,00106 400,00

1
Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування будинків 

культури, клубів
2 727 976,00 74 000,00 2 801 976,00

УСЬОГО 2 727 976,00 74 000,00 2 801 976,00

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд

4

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

середнє число окладів (ставок) робітників од. Штатний розпис 9,50 0,00

2
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
5000,00 0,00 5000,00

1

кількість установ,

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

Усього 111 400,00

середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. Штатний розпис 3,00

3,00 0,00

1 кількість відвідувачів - усього осіб План роботи 16 000 0

2 Продукту

3,00

2 середнє число окладів (ставок) - усього од. Штатний розпис 24,50 0,00 24,50

1 середні витрати на одного відвідувача грн. Розрахунок 170,50 4,63 175,13

3 Ефективності

16 000



М.П.

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

Міський голова               В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26.06.2020 року

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

1
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно 

до фактичного показника попереднього періоду
відс.

Розрахунок
100,00 0,00 100,00

4 Якості



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)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

2 643 182,00 гривень, у тому числі загального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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".  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 643 182,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

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

04057406
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

16521000000

26 червня 2020 року № 235

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0210000



2 Продукту

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

УСЬОГО 2 643 182,00 0,00 2 643 182,00

0

Усього 36 000,00 0,00 36 000,00

4

1
Програма роботи з обдарованою молоддю на  території Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік
33 000,00 0,00 33 000,00

1 5

гривень

№ з/п

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

1
Організація проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної 

школи
2 610 182,00 0,00

№ 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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд

1

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

2 0,00 33 000,00

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

2
Затрат

53
1

6 7

11

кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки 

на утримання яких здійснюються з бюджету од.

14,25

3

2 3

Мережа, штати та контингент 

установ, що фінансуються з місцевого 

бюджету

33 000,00

Загальний фонд

Усього

Усього

4

Напрями використання бюджетних коштів

2 3

Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання і 

фізичного розвитку

4

2 610 182,00

2
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
3000,00 0,00 3000,00

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд Спеціальний фонд



М.П.

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

8 938,98

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”

1 000,00 0,00 1 000,00

1

середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних 

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

Розрахунок (кошторис/середньорічна 

кількість учнів) 8 938,98 0,00

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

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

Міський голова

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26.06.2020 року

              В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)



1.

2.

3.

26 червня 2020 року № 235

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 434 775,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

5 434 775,00 гривень, у тому числі загального фонду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0216030 6030 0620

0200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

16521000000Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

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 Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)



1 Забезпечення підвищення рівня благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади

Завдання

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади

2 0,00 1 948 075,00

Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

7. Мета бюджетної програми

2 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста

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 благоустрій населених пунктів";

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

та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Прозатвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами і 

доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 

видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів ( із змінами та доповненнями від 30.11.2012 року №1260 та від 10.09.2015 року №765), 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".    

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

1

1

Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

4

Загальний фонд Спеціальний фонд

4

Усього

№ з/п

3 Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів електромереж

3 Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів електромереж 328 000,00 0,00 328 000,00

0,00 3 058 700,00

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

Напрями використання бюджетних коштів

2 3 5

1 948 075,00
Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою 

міста

1
Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної 

територіальної громади
3 058 700,00



4 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин 100 000,00 0,00 100 000,00

4
обсяг видатків на поводження з безпритульними тваринами на 

території Гребінківської об'єднаної територіальної громади
грн. Кошторис 100 000,00 0,00

4

328 000,00

1

11. Результативні показники бюджетної програми

1
Програма покращення благоустрою Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік
4 849 025,00 0,00 4 849 025,00

2
Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2017-2020 роки
328 000,00

№ з/п

2 3

2
Затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформації
Одиниця 

виміру

1

3 058 700,002
обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території 

населених пунктів об`єднаної територіальної громади
грн. Кошторис 3 058 700,00 0,00

1

кількість комунальних підприємств по благоустрою,  які 

потребують підтримки од.

Мережа розпорядників і 

одержувачів коштів місцевого 

бюджету на 2020 рік

1 0 1

5 434 775,00 0,00 5 434 775,00

4
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
157750,00 0,00 157750,00

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

УСЬОГО 5 434 775,00 0,00 5 434 775,00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

100 000,00

1 54

100 000,00

0,00

6 7

Усього

3
Програма поводження з безпритульними тваринами на території Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік
100 000,00 0,00

№ з/п

Усього

4
кількість запланованих заходів по поводженню з безпритульними 

тваринами
од.

328 000,003
обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення

грн. Кошторис 328 000,00 0,00

1

кількість комунальних підприємств по благоустрою, яким 

планується надання фінансової підтримки

од.

Програма сприяння діяльності та 

розвитку житлово-комунального 

господарства Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік

1 0 1

2 Продукту

2 229,00

3
кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів 

об`єднаної територіальної громади
од. Технічні паспорти мереж 42,00 0,00 42,00

2 площа території га. Внутрішній облік 2 229,00 0,00

0,00 1 372,22

1 середня сума дотації на одне підприємство грн. Розрахунок 1 948 075,00 0,00

3 Ефективності

Внутрішній облік 68,00 0,00 68,00

7 809,523
середня вартість утримання в належному стані одиниці 

електромереж
грн.

Розрахунок
7 809,52 0,00

1 948 075,00

2 середні витрати на один га території грн. Розрахунок 1 372,22



М.П.

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26.06.2020 року

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

Міський голова               В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

2
відсоток охоплення території

відс.
Розрахунок

100,00 0,00 100,00

4 Якості

1

відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується 

надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її 

потребують

відс.

Розрахунок

100,00 0,00 100,00

100,00

4
динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов 

співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком
відс. розрахунок 50,00 0,00 50,00

3
питома вага кількості об`єктів електромереж фактично утриманих 

до запланованих відс.
Розрахунок

100,00 0,00

4 середня вартість одного заходу грн. розрахунок 1 470,59 0,00 0,00



1.

2.

3.

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

04057406
(код за ЄДРПОУ)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 956 919,00

(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)

0217350 7350 0443

(найменування відповідального виконавця)                        

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

956 919,00 гривень, у тому числі загального фонду

26 червня 2020 року № 235 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

16521000000
Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), 

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 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 

видатками, що можуть здійснюватися з усіх 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  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  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" . 



4

3

Одиниця 

виміру

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

1 Програма  розроблення містобудівної документації на  2020 рік 0,00 956 919,00 956 919,00

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

956 919,00

1 Продукту

53

Показники Загальний фонд

2

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечення розвитку інфраструктури території

0,00 956 919,00

6 7

Спеціальний фондДжерело інформації

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

1 956 919,00 956 919,00

Ціль державної політики

1
Поліпшення інвестиційного клімату в будівництві, містобудівний розвиток міста з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання 

територій

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Загальний фонд

4

№ з/п

2

Найменування місцевої / регіональної програми

УСЬОГО 0,00 956 919,00 956 919,00

Спеціальний фонд

4

7. Мета бюджетної програми

№ з/п

1

1

Здійснення розробки проєктної та містобудівної документації

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

Ефективності

5

Виготовлення містобудівної документації 0,00

Усього

гривень

1 5

1

кількість проєктів (комплектів проєктної та містобудівної 

документації тощо)

од.

Рішення 18 сесії Гребінківської 

міської ради 7 скликання від 

14.03.2019 року №629 "Про 

виготовлення містобудівної 

документаціїї'

0

Усього

1 1

956 919,001
середні видатки на розробку одного проєкту

грн.
Розрахунок (кошторис/кількість 

проєктів)
0,00 956 919,00

2



М.П.

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26.06.2020

               Н.Б. Бондаренко

Міський голова               В.І. Колісніченко

100,001
рівень готовності документації

відс.
Розрахунок (акт виконаних 

робіт/кошторис)
0,00 100,00

3 Якості


