
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26 серпня 2020 року № 307

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" 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, 0211162,
0213104, 0214082, 0216030, 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)

17 711 531.00 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)

17 690 531.00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 21 000.00

26 серпня 2020 року № 307  

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 17 690 531.00

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 5
17 690 531.00

4

21 000.00 17 711 531.00

0.00 15 000.00 15 000.00

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

1 6 000.00 17 696 531.00

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" , 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  37 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.08.2020 р.№1252 "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

Загальний фонд Спеціальний фонд

Матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

2 Придбання обладнання довгострокового користування

2



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

15 500.00

гривень

1
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
15500.00 0.00 15500.00

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 15 500.00 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

266 113.253

Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Кошторис, звіт про надходження і 

використання загального фонду  

(Форма №2м)р.010/штатний розпис
266 023.02 90.23



М.П.

1003
Відсоток забезпечення працівників обладнанням

відс.
Розрахунково

0 100

Міський голова               В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26.08.2020 року

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко



1.

2.

3.

250 000,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

26 серпня 2020 року № 307

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

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", 

Рішення  37 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.08.2020 р.№1252 "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)

250 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

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

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)



Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

4

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

7. Мета бюджетної програми

№ з/п

1

0,00 40,00

2 Продукту

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

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

Ціль державної політики

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

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

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

0,00 250 000,00

4

гривень

№ з/п

1 Інформаційне забезпечення діяльності міської ради 250 000,00 0,00 250 000,00

УСЬОГО 250 000,00

Завдання

2 3

Найменування місцевої / регіональної програми

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 0,00 250 000,00

3 Ефективності

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

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



М.П.

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26.08.2020 року

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

Міський голова               В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)



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", 

Рішення  37 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.08.2020 р.№1252 "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

(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)

434 201,00 гривень, у тому числі загального фонду

26 серпня 2020 року № 307 

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 314 201,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 120 000,00

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406

(код за ЄДРПОУ)

0200000



1
Відсоток учнів відзначених до запланованих 

відс.
Розрахунок

100,00 0,00 100,00

3 157,71

3 Якості

1
Середні витрати на одного учня, якого планується  відзначити за 

найкращі успіхи у різних напрямках освіти
відс.

Розрахунок
3 157,71 0,00

2
Середні витрати на одного вчителя, якого планується відзначити 

відс.
Розрахунок

4 054,05 30 000,00 34 054,05

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
37 4 41

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

гривень

1

Найменування місцевої / регіональної програми

УСЬОГО 314 201,00 120 000,00 434 201,00

№ з/п

2 3

Загальний фонд Спеціальний фонд

Організація проведення заходів в галузі освіта

1

120 000,00

7

5 201,00 120 000,00 125 201,00

4

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

1 120 000,00 434 201,00

Ціль державної політики 

1 Забезпечення управління системою освіти та здійснення інших функцій

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

5
314 201,00

41

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

1

2
Кількість вчителів, яких планується відзначити 

осіб

2
Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на  2020 рік 309 000,00 0,00

6

434 201,00Усього

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на  2020 рік

Усього

314 201,00

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

309 000,00

1

4

52 3



М.П.

               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)

26.08. 2020 року

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



1.

2.

3. 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", Рішення  37 

(позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.08.2020 р.№1252 "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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

946 800,00 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)

7. Мета бюджетної програми

26 серпня 2020 року № 307 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 946 800,00 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)



4 Якості

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))

740,27 0,00 740,27

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

3 Ефективності

2
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням 

соціальних послуг)
осіб

Звіт 12-СОЦ
1 279,00 0,00

1
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)
осіб

Звіт 12-СОЦ
1 279,00 0,00 1 279,00

2 Продукту

1,00

Усього

4

УСЬОГО 946 800,00 0,00 946 800,00

1

5
946 800,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Створення умов для забезпечення соціальними послугами населення 

4

Усього 0,00

1 54

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

1 0,00 946 800,00

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 31

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

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

2
Затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

1 279,00

27,00

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру

6 7



М.П.

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

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26.08.2020

Міський голова               В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



1.

2.

3.

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0214082 4082 0829
(код бюджету)

16521000000

гривень.спеціального фонду- 0.00

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 367 599.00 гривень та

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

367 599.00 гривень, у тому числі загального фонду

26 серпня 2020 року № 307

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

04057406
(код за ЄДРПОУ)

0200000



1

1

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

Указ Президента України „Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв“ від 02.12.1995 року №116/95 (із змінами);

Указ Президента „Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілярів“ від 17.12.1999 року №1583/99;

Наказ Міністерства фінансів України та  Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року N836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (із 

змінами та доповненнями);                                                                                                                                                                                                                                                                               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 37 

(позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.08.2020 р.№1252 "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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми№ з/п

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. Мета бюджетної програми

№ з/п

УСЬОГО 367 599.00 0.00 367 599.00

2 3

Загальний фонд Спеціальний фонд

Організація проведення заходів в галузі культура і мистецтво

Завдання

5
367 599.00

4

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

1 0.00 367 599.00

Ціль державної політики

1 Забезпечення підтримки народної творчості, відродження давніх традицій українського народу

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



М.П.

1001
Відсоток кількості проведених заходів до кількості заходів, що 

планується провести
відс.

Розрахунок
100 0

3 Якості

5 251.41

2 Ефективності

701 кількість заходів од. План роботи 70 0

1
середні витрати на проведення одного заходу

грн.
Розрахунок (кошторис/кількість 

заходів)
5 251.41 0.00

1

Найменування місцевої / регіональної програми№ з/п

Усього

Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік

1
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на  2020 рік
90 500.00 0.00 90 500.00

Усього

367 599.00 0.00 367 599.00

7

277 099.00 0.00 277 099.00

6

4

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

2 3

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
Продукту

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформації
Одиниця 

виміру

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

1

5

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26.08.2020 року 

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

               Н.Б. Бондаренко

1

Міський голова               В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

4



1.

2.

3.

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

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", 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  37 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.08.2020 р.№1252 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік".    

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

5 679 775,00 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

26 серпня 2020 року № 307 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 679 775,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00



1 54

50 000,00

0,00

6 7

Усього

3
Програма поводження з безпритульними тваринами на території Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік
50 000,00 0,00

№ з/п

Усього

УСЬОГО 5 679 775,00 0,00 5 679 775,00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

№ з/п

3 Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів електромереж

3 Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів електромереж 376 000,00 0,00 376 000,00

0,00 3 185 700,00

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

Напрями використання бюджетних коштів

2 3 5

2 068 075,00
Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста

1
Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної 

громади
3 185 700,00

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

2 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста

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

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

2 0,00 2 068 075,00

Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

7. Мета бюджетної програми

5 679 775,00 0,00 5 679 775,00

4
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

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

2
Затрат
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Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформації
Одиниця 

виміру

1

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

№ з/п

2 3

Завдання

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади

4 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин 50 000,00 0,00 50 000,00

4

376 000,00

1

11. Результативні показники бюджетної програми

1
Програма покращення благоустрою Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік
5 096 025,00 0,00 5 096 025,00

2
Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2017-2020 роки
376 000,00



М.П.

Внутрішній облік 68,00 0,00 68,00

4 середня вартість одного заходу грн. розрахунок 735,29 0,00 0,00

8 952,383
середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж

грн.
Розрахунок

8 952,38 0,00

2 068 075,00

2 середні витрати на один га території грн. Розрахунок 1 429,21

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

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

0,00 1 429,21

1 середня сума дотації на одне підприємство грн. Розрахунок 2 068 075,00 0,00

3 Ефективності

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

4
кількість запланованих заходів по поводженню з безпритульними 

тваринами
од.

376 000,003
обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення

грн. Кошторис 376 000,00 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

50 000,00

3 185 700,002
обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території 

населених пунктів об`єднаної територіальної громади
грн. Кошторис 3 185 700,00 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

(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)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26.08.2020 року

4
обсяг видатків на поводження з безпритульними тваринами на 

території Гребінківської об'єднаної територіальної громади
грн. Кошторис 50 000,00 0,00


