
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

■У/ червня 2021р. м. Почаїв

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2021 рік
< •

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до рішення міської ради від 21.05.2021-року № 432 «Про 
внесення змін до бюджету Почаївської міської територіальної громади на 
2021 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів , звітів про їх'виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами):

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми Почаївської міської 
ради на 2021 рік за КПКВК МБ, що додається:

1.1. 01104060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».

4 • * •

2. Затвердить паспорти бюджетних програм Почаївської міської ради на 
2021 рік за КПКВК МБ, що додаються:

2.1. 0113160 «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»;

2.2. 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 
ресурсів».



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
' Розпорядження міського голови 

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.06.2021 р._______ № 131________________________
ПАСПОРТ

бюджетної upoi рамп місцевого бюджету на 2021 рік

Ночаїнсі.ки міська pa ta 14052785
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету і (КОД за ЄДРПОУ)

1.____________ 01000(10____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Лрара г міської ради 14052785
(код Програмної класифікації видатків та 

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

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

3. 0113160 3160 1010 особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуї овування і потребують сторонньої 
допомоги

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

1952100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 75 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 75 000,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 ‘ гривень. • ' •
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Постанова КМУ від 29.04.2004р. № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги». Постанова КМУ від 23.09.2020 року №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду 
на непрофесійній основі", Рішення сесії Почаївської міської ради від 21.05.2021 р. № 432 "Про внесення змін до бюджету Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п • Ціль державної політики

1
Забезпечсшія проведення єдиної державної політики спрямованої на реалізацію завдань соціальної сфери та падання соціальних гарантій встановлених законами та іншими 
нормативно-правовими актами

7. 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 виплат компенсацій 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



гривень

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

1 ' 2 з 4 5

1 1
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслм овівання і потребують сторонньої допомоги

75 000.00 0.00 75 000.00

УСЬОГО 75 000,00 0.00 75 000.00

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 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків гри.

Рішення сесії міської ради від 
21.05.2021 р. №432 "Про внесення 
змін до бюджету' Почаївської МТГ 

на 2021 пік"

75 000.00 0.00 75 000.00

продукту
Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації за 

надання соціальних послуг
осіб Списки отримувачів компенсації

УСЗН Кременецької РДА
28.00 0,00 28,00

Кількість осіб, яким виплачується компенсація за надання 
соціальних послуг"

осіб
Списки отримувачів компенсації 

УСЗН Кременецької РДА 28.00 0,00 28,00

якості /
Питома ваГа кількості призначених компенсацій до кількості 

звернень за призначенням компенсації "
100.00 0.00 100,00

Міський голова

пого
ФІ на f і у 03 йй> М ддкт

■о\відділу

(ініціалі і/ініціал, прізвище)

О.І.Боцюк
(гцдпііс) (ініціалі Гініціал, прізвище)

В.С Бойко



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.06.2021 р._______ № 131________________________
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1. 0100000 Почаївська міська рада 1 14052785

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджет} ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Апарат міської ради * *
14052785

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ')

3. 0114060

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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

1952100000

(КОД бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначеііь/бюджетних асигнувань 3 444 453,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 372 000,00 гривень та

спеціального фонду- ‘ 72 453,00 • гривень. ' •

5. Підстави для виконання бюджетної-програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";.
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 97 "Про бюджет МТГ на 2021 рік", рішення міської ради від 21.05.2021 р. №432 "Про внесення змін до бюджету Почаївської міської 
територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

• 1 Підвищення культурного рівня, естетичного' виховання , задоволення культурних потреб та підвищення рівня патріотизму громадськості.

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних градацій



гривень

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

1 2 з 4 5 .
1 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. 3 372 000.00 0.00 3 372 000.00
2 Здійснення робіт з протипожежного захисту будівлі ГІочаївського МБК 0.00 72 453.00 72 453.00

УСЬОГО 3 372 000.00 72 453,00 3 444 453,00

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 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з /п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 ». 2 3 .. 4 = 5 6 7 4
затрат

кількість установ - усього ОД. Мережа бюджетних установ 10,00 0,00 10.00
Обсяг видатків на роботи з протипожежного захисту' будівлі 

ГІочаївського МБК грн.

Рішення сесії міської ради від 
21.05.2021 р. №432 "Про внесення 
змін до бюджету Почаївської МТГ 

на 2021 рік"

0,00 72 453,00 72 453,00

продукту
кількість відвідувачів - усього осіб Звіт бюджетної установи 65 595.00 0.00 65 595,00

Кількість будівель в яких будуть проводитись роботи 3 
протипожежного захисту

од. Лист МБК №19 від 08.04.2021р. 0,00 1,00 1,00

ефективності
середні витрати на одного відвідувача грн. Розрахунок 51.40 0.00 51.40

Середня вартість робіт з протипожежного захисту 1 будівлі грн. Розрахунок 0.00 72 453.00 72 453.00
Якості --у•

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду

відс. / / Розрахунок 189,23 0.00 189,23

Динаміка обсягу витрачання видатків на проведення робіт з 
протипожежного захисту

] Розрахунок
ЙҐУу--------------------- Z2

0,00 100,00 100,00

/підпис) (ініціали/ініціал, прізвище) -



JA! 1>L i'Д/М HU________________________ . J

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 201 І року № 83о
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.06.2021р № 131___________________ -

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

кредитування місцевого бюджету)

1. оюоооіі Почаївська міська рада 14052785
(код Програмної класифікації а татків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування голові аго розпорядника коштів місцевого бюджету) * (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Апарат міської ради 14052785
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0118330

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

8330

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредіггування бюджету)

Інша діяльність у сфер: ..ології та охорони природних 
ресурсі»_______________________________________________

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

1952100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетшіх призначень/бюдже'гних асигнувань 180 027,00 ‘ , гривень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду- 180 027,00 гривень.

0,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", 
поосганова КМУ від 17.09.1996 року "1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", рішення сесії Почаївської міської ради від 
21.05.2021 р. № 432 "Про внесення змін до бюджету Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Проведення заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів

7. Мета бюджетної програми
Досягнення ресурсно-екологічної безпеки та раціоналізації водокористування, охорони навколишнього природного середовища на території громади, забезпеченні конституційних прав громадян на 
сприятливе навколишнє середовище.

8. Завдання бюджетної програми

• № з/п • • Завдання • • •

1 Здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів



У, Напрями використання бюджетних коштів-------------------
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Придбання насосного обладнання 0.00 131 425.00 131 425.00
2 Роботи по забезпеченню очищення та переведення на регульований режим роботи 

артезіанської свердловини
0.00 48 602.00 48 602.00

УСЬОГО 0.00 180 027,00 180 027,00

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 Місцева програма "Схорона довкілля" 0,00 180 027.00 180 027,00

Усього 0,00 180 027,00 180 027,00

1Г. Результативні показники бюджетної програми

В.С Бойко________ ___________
(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків на виконання заходів з охорони і раціонального 
використання водйих ресурсів грн.

Рішення сесії міської ради від 
21.05.2021 р. №432 "Про внесення 
змін до бюджету ҐІочаївської МТГ 

на 2021 рік"

0,00 ’ 180 027.Q0 180 027.00

продукту
Кількість проведених заходів з охорони і раціонального 

використання водних ресурсів
од. Програма "Охорона довкілля" 0,00 2,00 2,00

ефективності
Середні витрати на здійснення робіт по 1 заходу грн. Розрахунок 0,00 90 013.50 90 013,50

якості /

Динаміка забезпечення виконання запланованих заходів відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

____
(підпи^^/

О.І.Боцюк
(ініціали/ініціал, прізвище*)


