
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р. № Ю-ОД

1.

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856

2.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Зачепилівська селищна рада 04397856

3.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
0110150 0150 0111 забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 20507000000

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
,. . _ ,. ... (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -12856069 гривень , у тому числі загального фонду - 12856069 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 838 "Про деякі 
питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення сесії Зачепилівської селищної ради від 23.12.2019 року "Про селищний бюджет на 2020 рік" зі змінами,

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

№ 
з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад та їх виконавчих комітетів



,пння бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення функціонування органу місцевого самоврядування 12 856 069 0 12 856 069

Усього 12 856 069 0 12 856 069

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 70,00 0,00 70,00

видатки на утримання апарату селищної ради грн. бюджет селищної ради зі 
змінами 12856069,00 0,00 12856069,00

2 продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. книга реєстрації вхідної 
кореспонденції 3418,00 0,00 3418,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів од.
книга реєстрації 
нормативно-правових 
актів

871,00 0,00 871,00

кількість виконаних листів, звернень од. книга вихідної 
кореспонденції 1880,00 0,00 1880,00

3 ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника од. розрахунок 27,00 0,00 27,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок 183658,00 0,00 183658,00



Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

ЗА
Ч



(підпис)

Олена ПЕТРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р.№ Ю-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856

2.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Зачепилівська селищна рада 04397856

3.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 20507000000
,. . ,. ... (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1540096 гривень , у тому числі загального фонду - 1540096 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

фінансова підтримка

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення



. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 1 540 096 0 1 540 096
Усього 1 540 096 0 1 540 096

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

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

1 2 3 4 5

1 Програма "Опата комунальних послуг, енергоносіїв та фінансова підтримка КНП "Зачепилівська ЦРЛ" 1 540 096 0 1 540 096
Усього 1 540 096 0 1 540 096

11. Результативні показники бюджетної програми

ПОГОДЖЕНО:

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакці* наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р.№ Ю-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856

2.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Зачепилівська селищна рада 04397856

3.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

Q112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 20507000000
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

.... . , ..... (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -699049 гривень , у тому числі загального фонду - 699049 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

фінансова підтримка

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

№
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі



завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) 699 049 0 699 049
Усього 699 049 0 699 049

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

1 "Оплата комунальних послуг енергоносіїв та фінансова підтримка КНП"Зачепилівська ЦРЛ" 1 540 096 0 1 540 096
Усього 1 540 096 0 1 540 096

11. Результативні показники бюджетної програми

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 б 7

1 затрат
витрати на утримання ЦПМЗД грн. ЗВІТНІСТЬ 699049,00 0,00 699049,00

Селищний голова ( Олена ПЕТРЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р.№ Ю-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

04397856

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0112144 2144

(найменування відповідального виконавця)

gygj Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет

- (код за ЄДРПОУ)

20507000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -349827 гривень , у тому числі загального фонду - 349827 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

фінансова підтримка

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

№ 
з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет



8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну 349 827 0 349 827
Усього 349 827 0 349 827

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

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

1 2 3 4 5

1 Програма соціально-економічного розвитку 349 827 0 349 827
Усього 349 827 0 349 827

11. Результативні показники бюджетної програми

Селищний голова

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий 
діабет

грн. звітність 349827,00 0,00 349827,00

Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерств? фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р.№ Ю-ОД

Паспорт

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) класифікації вилатав та кредитування місцевого бюджету)

кредитування бюджету)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада 04397856
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 20507000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -50000 гривень , у тому числі загального фонду - 50000 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

фінансова підтримка

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

№ 
з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на 
автомобільне паливо



и. Завдання бюджетної програми

QATPPDnWCUn

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку 50 000 0 50 000
Усього 50 000 0 50 000

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Соціальний захист населення 50 000 0 50 000
Усього 50 000 0 50 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

2 продукту
Витрати на отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку грн. ЗВІТНІСТЬ 50000,00 0,00 50000,00



Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р.№ Ю-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

04397856

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0113033 3033

(найменування відповідального виконавця)

igyg Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян

(код за ЄДРПОУ)

' 20507000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -30000 гривень , у тому числі загального фонду - 30000 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

фінансова підтримка

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

№ 
з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на 
автомобільне паливо



щдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян

30 000 0 30 000

Усього ЗО 000 0 ЗО 000

І 0. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Пільговий проїзд окремим категоріям громадян 30 000 0 30 000
Усього ЗО 000 0 ЗО 000

11. Результативні показники бюджетної програми

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

витрати на пільговий автомобільний транспорт грн. ЗВІТНІСТЬ 30000,00 0,00 30000,00

ПОГОДЖЕНО:

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

25.01.2021 р.№ Ю-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада 04397856

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0113160 3160

(найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
IQIQ соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

(код за ЄДРПОУ)

20507000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -150000 гривень , у тому числі загального фонду - 150000 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституції України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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

№ 
з/п

Ціль державної політики



і. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні 
до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні 
до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

150 000 0 150 000

Усього 150 000 0 150 000

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

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

І 2 3 4 5
1 Надання соціальних гарантій фізичним особам 150 000 0 150 000

Усього 150 000 0 150 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

витрати на соціальні гарантії фізичним особам грн. звітність 150000,00 0,00 150000,00



Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:



Олена ПЕТРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р.№ Ю-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

04397856

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0113104 3104

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
1020 громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим

віком, хворобою, інвалідністю

(код за ЄДРПОУ)

20507000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -4466785 гривень , у тому числі загального фонду - 4278986 гривень та спеціального фонду - 
187799 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституйція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Мініфіну України від 26.08.2014 № 838 "Про деякі питання 
затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми



,^ння соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 
соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
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

4 278 986 187 799 4 466 785

Усього 4 278 986 187 799 4 466 785

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

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

1 2 3 4 5
1 Програма підтримки громадян похилого віку 4 278 986 187 799 4 466 785

Усього 4 278 986 187 799 4 466 785

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість відділень од. документація 1,00 0,00 1,00
кількість штатних одиниць персоналу од. штатний розпис 41,00 0,00 41,00



Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:
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Олена ПЕТРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р.№ Ю-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

04397856

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0113210 3210

(найменування відповідального виконавця)

1050 Організація та проведення громадських робіт

(код за ЄДРПОУ)

'20507000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -42700 гривень , у тому числі загального фонду - 42700 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення робіт



о. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення організації та проведення робіт 42 700 0 42 700
Усього 42 700 0 42 700

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

Олена ПЕТРЕНКО

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

2 продукту

кількість працівників осіб ЗВІТНІСТЬ 25,00 0,00 25,00
3 ефективності

середні витрати на одного працівника грн. звітність 1708,00 0,00 1708,00

Селищний голова / )

'' -"(підпгіс) (ініціали/ініціал, прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р.№ Ю-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

04397856

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0113242 3242

(найменування відповідального виконавця)

1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код за ЄДРПОУ)

20507000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -560700 гривень , у тому числі загального фонду - 560700 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування"

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення



8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2 Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 560 700 0 560 700
Усього 560 700 0 560 700

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Фнші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 560 700 0 560 700
Усього 560 700 0 560 700

11. Результативні показники бюджетної програми

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
витрати на виплату соціального забезпеченню грн. ЗВІТНІСТЬ 560700,00 0,00 560700,00

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р. № Ю-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

04397856

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0116013 6013

(найменування відповідального виконавця)

0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(код за ЄДРПОУ)

-20507000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -60000 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 60000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "про місцеве самоврядування"

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

№ 
з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства



8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства 0 60 000 60 000
Усього 0 60 000 60 000

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Діяльність водопровідного-каналізаційного господарства 0 60 000 60 000
Усього 0 60 000 60 000

11. Результативні показники бюджетної програми

Селищний голова

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

капітальний ремонт циркуляційного водного насосу грн. звітність 0,00 0,00 0,00
2 продукту

плата за електроенергію по водонапірних баштах грн. звітність 0,00 60000,00 60000,00

Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ І розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р.№ Ю-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856

2.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Зачепилівська селищна рада 04397856

3.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 
0116020 6020 0620 що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 20507000000

послуги 
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та ацй видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) т»п1™вяння бюлжр™'!

ІЄрСДИ 1уВаппл игМД/КСіу)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -285000 гривень , у тому числі загального фонду - 285000 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України " Про місцеве самоврядування”

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства



8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання підтримки комунальним підприємствам які надають житлово- комунальні послуги 285 000 0 285 000
Усього 285 000 0 285 000

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма благоустрою населених пунктів Зачепилівської селищної ради на 2021 рік 285 000 0 285 000
Усього 285 000 0 285 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

фінансова підтримка КП "Новомажарове" грн. ЗВІТНІСТЬ 150000,00 0,00 150000,00
фінансова підтримка КП "Чернещина" грн. звітність 20000,00 0,00 20000,00
фінансова підтримка КП "Руновщина" грн. звітність 20000,00 0,00 20000,00
фінансова підтримка КП "Лебяже" грн. звітність 15000,00 0,00 15000,00
фінансова підтримка КП "Зачепилівське" грн. звітність 15000,00 0,00 15000,00
фінансова підтримка КП "Сомівка" грн. звітність 20000,00 0,00 20000,00
фінансова підтримка КП "Зачепилівське ВКП" грн. звітність 45000,00 0,00 45000,00



Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Зачепилівської селищної ради



Олена ПЕТРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р.№ Ю-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856

2.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Зачепилівська селищна рада 04397856

3.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету) ,

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 20507000000
... . , _ ,. . (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та шасифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -5727344 гривень , у тому числі загального фонду - 5727344 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 838 "Про деякі 
питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 20.08.2017 р. № 793 "Про затвердження складової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності органів місцевого самоврядування

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста



. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Організація благоустрою населених пунктів

>. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Підвищення рівня благоустрою території Зачепилівської територіальної громади 5 727 344 0 5 727 344

Усього 5 727 344 0 5 727 344

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма благоустрою 5 727 344 0 5 727 344
Усього 5 727 344 0 5 727 344

11. Результативні показники бюджетної програми

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Витрати на організацію благоустрою населених пунктів грн. селищний бюджет 3 
уточненнями 5727344,00 0,00 5727344,00

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО

ПОГОДЖЕНО:



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р.№ Ю-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856

2.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Зачепилівська селищна рада 04397856

3.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) ' (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 20507000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (®Д Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) Тр^^бюдж^) кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -50000 гривень , у тому числі загального фонду - 50000 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "про мвісцеве самоврядування"

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

№ 
з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства



авдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення сталого розвитку земельного господарства 50 000 0 50 000

Усього 50 000 0 50 000

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

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

1 2 3 4 5
1 Здійснення заходів із землеустрою 50 000 0 50 000

Усього 50 000 0 50 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг витрат на виготовлення технічної документації з 
нормативно-грошової оцінки грн. ЗВІТНІСТЬ 50000,00 0,00 50000,00

Селищний голова

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

/^Начальник фінансового відділу

//<? f ( гМДюіК Jo
(ІД ЖД Лі

*//
VX ФІГ—  —г //
\\ '°4397S55 у/
^іІЇРАЇН -

Олена ПЕТРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р.№ Ю-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

04397856

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0117370 7370

(найменування відповідального виконавця)

049Q Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
територій

{код за ЄДРПОУ)

20507000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -135619 гривень , у тому числі загального фонду - 135619 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування"

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

№ 
з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми



8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Розвиток комунального підприємства Зачепилівський районний трудовий архів на 2021 рік 135 619 0 135 619
Усього 135 619 0 135 619

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма соціально-економічний розвиток Зачепилівської селищної ради 15 000 0 15 000

2 Програма розвитку комунального підприємства Зачепилівський районний трудовий архів на 2021 рік 120 619 0 120 619
Усього 135 619 0 135 619

11. Результативні показники бюджетної програми

Селищний голова

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5 6 7

1 затрат

підтримка комунального підприємства, трудовий архів та обрії грн. ЗВІТНІСТЬ 135619,00 0,00 135619,00

Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
фінансовий відділ Зачепилівської селищної ради 
,С°. '■'Є:

ьник фінансового відділу

'^3978б6

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р.№ Ю-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада 04397856
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

20507000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми



ждання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Програма соціального - економічного розвитку Зачепилівської селищної ради 200 000 0 200 000

Усього 200 000 0 200 000

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

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

і 2 3 4 5
1 1 Ірограма соціально-економічний розвиток 200 000 0 200 000

Усього 200 000 0 200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

Олена ПЕТРЕНКО

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

витрати на очистку від снігу та обробку та проведення поточного 
ремонту дорожнього покриття грн. документація 200000,00 0,00 200000,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Віталій ЄВОИЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р.№ Ю-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856

2.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Зачепилівська селищна рада 04397856

3.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 20507000000
,. . (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -19200 гривень , у тому числі загального фонду - 19200 гривень та спеціального фонду - 0
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конституція України

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми



. завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Сплата членських внесків в Асоціацію органів місцевого самоврядування 19 200 0 19 200
Усього 19 200 0 19 200

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

Селищний голова

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
/

Сума сплачених членських внесків до Асоціації грн. звітність 19200,00 0,00 19200,00

Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства ф:нансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Зачепилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р. № Ю-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада 04397856
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 20507000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -23000 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 23000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми



. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Підтримка території селищної ради у належному стані

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Підтримка території селищної ради у належному стані 0 23 000 23 000
Усього 0 23 000 23 000

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

Селищний голова

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Видатки на підтримку території селищної ради у належному стані грн. звітність 23000,00 0,00 23000,00

Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)


