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ОРИГІНАЛОМ-

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

березня 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 26.02.2021 року № 160 «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 паспортів бюджетних програм Почаївської міської 
ради на 2021 рік за КГІКВК МБ, то додаються:

1.1. 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

1.2. 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню»;

1.3. 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
1.4. 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок кош гів місцевого бюджету».

2. Затвердити паспорт бюджетної програми Почаївської міської ради на 
2021 рік за КПКВК МБ, що додасться:

2.1. 0117130 «Здійснення заходів із землеустрої^^? МІСЬКИЙ ГОЛОВ?
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ЗАТВЕРДЖЕНО
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)

16.03.2021р._______ № 76_________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцеве. ■? бюджету)

1. 0100000 Почаївська міська рада 14052785
(код Програмної класифікації видатків та 

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

Апарат міської ради

2. 0110000 14052785

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 0150 0111

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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)

1952100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних прйзначень/бюджетних асигнувань 11318 950,00 гривень, у тому числі загального фонду 11318 950,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної)! ірограми
Бюджетний кодекс України;
Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні
Рішення міської ради "Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення міської ради від 26.02.2021 №160 "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 Здійснення власних та делегованих повноважень на основі законів і відповідних підзаконних нормативних актів.

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, селіщної, 
сільської рад та їх виконавчих комітетів



8. Завдання 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 виконання наданих законодавством повноважень 11 318 950,00 0,00 11 318 950,00

УСЬОГО 11318 950,00 0,00 11318 950,00

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 5 7
затрат 0,00

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 50,00 0,00 50,00
продукту 0,00

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг
од. Журнал реєстрації вхідної 

кореспонденції
2 266,00 0,00 2 266,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів
од.

Рішення сесій та виконавчого 
комітету

1 034,00 0,00 1 034,00

ефективності 0,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
ОД.

Звіт та розрахунок 45,00 0,00 45,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

Звіт та розрахунок 21,00 0,00 21,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці //тис^грТг” Розрахунок^, 226,38 0,00 226,38

Міський го

лу

ФхИайба^й-шдділ Почаївської міської ради
11 Іа'звй'мішенево і о 4>і на.нсов<>г(Уюпйїнv)

В.С Бойко
(ініціали/ініщал, прізвище)

О.І.Боцюк
(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
Розпорядження міського голови
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.03.2021 р._______ № 76_________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.____________ 0100000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Почаївська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14052785
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3. 0112010

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Апара і-мтської ради

(найменування відповідального виконавця)

2010

(код Типової проірамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0731

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

14052785

(код за ЄДРПОУ)

Багатопрофі.іьна стаціонарна медична допомога 
населенню____________________________________________

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

1952100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 606 868,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 606 868,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні Рішення міської ради "Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення міської ради від 
26.02.2021 №160 "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 рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

7. Мета бюджетної програми
Опла та комунальних послуг та енргоносіїв закладами охорони здоровя

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв закладами охорони здоровя



гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Оплата комунальних послуг та енргоносіїв 1 606 868.00 0,00 1 606 868,00

УСЬОГО 1 606 868,00 0,00 1 606 868,00

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

і показники бюджетної

<<

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

кількість установ ОД. Мережа бюджетних установ 1,00 0,00 1,00

продукту 0,00
Витрати на оплату послуг та енерюносіїв

грн.
Рішення міської ради "Про бюджет 
Почаївської міської ради на 2021 

рік"
1 606 868,00 0,00 1 606 868,00

ефективності X 0,00
Середні витрати на одну установу грн./ Розрахунок 1 606 868.00 0,00 1 606 868,00

якості 0,00
рівень витрат / вйо. \ Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

В.С Бойко
(ініціали/ігпщал, прізвище)

О.І.Боцюк
(іігіціали/іігіціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови____________________

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.03.2021р._______ № 76_________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.____________ 0100000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Почаївська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків _ 
кредитування місцевого бюджету)

3.____________ 0116030____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Апарат міської ради

(найменування вії 7 педального виконавця)

14052785
(код за ЄДРПОУ)

14052785

(код за ЄДРПОУ)

______________ 6030_____________
■ (код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0620_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)

1952100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 071 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 071 700,00 гривенг. та

спеціального фонду- 0,00. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні Рішення міської ради "Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення міської ради від 
26.02.2021 №160 "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 рівня благоустрою та утримання в належному стані населених пунктів об'єднаної територіальної іромади.

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою



гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Вулична саночистка 1 404 700.00 0,00 1 404 700,00
2 Вуличне освітлення 1 168 900,00 0,00 1 168 900,00
3 Обслуговування кладовищ 381 200,00 0,00 381 200,00
4 Обслуговування міського туалету 416 300,00 0,00 416 300,00
5 Обслуговування парків, скверів 1 700 600,00 0,00 1 700 600,00

УСЬОГО 5 071 700,00 0,00 5 071 700,00

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

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

Кількість об'єктів благоустрою, які планується утримувати в 
належному стані

од.
Довідка про план роботи ККП 5,00 0,00 5,00

продукту 0,00
Вартість робіт, які планується провести на забезпечення утримання 

благоустрою території громади грн.

Рішення "Про бюджет Почаївської 
міської територіальної громади на 

2021 рік"
5 071 700.00 0,00 5 071 700,00

ефективності 0,00
Середня вартість утримання об'єкта благоустрою території 

Почаївської МТГ
грн. Розрахунок 1 014 340,00 0,00 1 014 340,00

якості 0,00
Питома вага кількості об'єктів благоустрою, що утримуються за 
рахунок коштів міського бюджету до загальної кількості об'єктів 100,00 0,00 100,00

міської радиии відділ Почаіі

В.С Бойко
дату7 (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) у
О.І.Боцюк

(ініціали/ ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови_____

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.03.2021_________ № 76_________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.____________ (1100000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Почаївська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14052785
(код за ЄДРПОУ)

2.____________ ОПОРО»_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Почаївська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

14052785
(код за ЄДРПОУ)

3.____________ 0117130____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 7130_______________ ______________ 042Т_________
(код Типової проірамної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації

кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою______________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

1952100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави дня виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; рішення міської ради від 26.02.2021 №160 "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 Утримання в належному стані населених пунктів територіальної іромади
2 Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарс тва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Проведення топо-геодезичних робіт для проведення ремонту тротуару



гривень
9. 1 Іапрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Топо-геодезичні роботи 10 000,00 0,00 10 000,00

УСЬОГО 10 000,00 0,00 10 000,00

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

7/^---- Г7Г

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

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

Обсяг видатків грн. Кошторис 10 000,00 0,00 10 000,00
продукту 0,00

Кількість об'єктів, на яких планується провести топо-геодезичні 
роботи

од.
Лист Почаївського міського голови 

№ 350 від 23.02.2021 р.
1,00 0,00 1,00

ефективності 0,00
середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується провести топо- 

геодезичні роботи
грн./Л розрахунок 10 000,00 0,00 10 000,00

якості 0,00
відсоток проведених робіт, до тих які плануються 100,00 0.00 100,00

Міський голова Ч У У У 7 ' -
(підпис)

В.С Бойко
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І.Боцюк____________________
(ініщали/ініціал, прізвище)



г

ЗАТВЕРДЖЕНО
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)

16.03.2021_________ № 76_________________________
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1.____________ 0100000_________

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Почаївська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14052785
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Апарат міської ради

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

14052785
(код за ЄДРПОУ)

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1952100000

(код Програмної класифікації видатки 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код . тональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми зііднс . ріповою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних приетачень/бюджетних асигнувань 2 209 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 160 000,00 гривень та

, спеціального фонду- 49 900,00 гривень.
5.1 Іідстави для виконання бюджетної програми-;
Бюджетний кодекс України;
Закон України про місцеве самоврядування в Україні;
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 97 "Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 26.02.2021 №160 "Про внесення змін до 
бюджету Почаївської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

7. Мета бюджетної програми
Покращення ст ану іефраструктури доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Капітальний ремонт тротуару
2 Забезпечення проведення поточного ремонту обєктів транспортної інфраструктури доріг
3 Забезпечення утримання транспортної інфрас груктури доріґ

9. Напрями використання бюджетних коштів



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

І 2 3 4 5

1 У гримання обєктів транспортної інфраструктури 350 000.00 0,00 350 000.00
2 1 Іоточного ремонту 1 810 000,00 0,00 1 810 000.00
3 Виготовлення проект но-кош гористної документації на капітальний ремонт тротуару 0.00 49 900,00 49 900,00

УСЬОГО 2 160 000,00 49 900,00 2 209 900,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної

(інщіали/інщіал, прізвище)

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

1 0Z. 3 4 5 6 7
тат рат 0,00

Площа вулично-дорожньої мережі тис. кв.м Довідка Почаївського ККП про 
план проведення робіт

823,50 0,00 823,50

Виготовлення проектно-ко._ . фИСІІОЇ документації грн. Лист і Іочаївс ,го міського голови
№350 від 23.02.2021р.

0,00 49 900,00 49 900,00

продукту 0,00
Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести 

поточний ремонт
тис.кв.м Довідка Почаївського ККП про 

план проведення робіт
732,50 0,00 732,50

Кількість обєктів транспортної інфраструктури, яку планується 
утримувати

од.
Довідка Почаївського ККП про 

план проведення робіт
84,00 0,00 84,00

Кількість проектно-кошторисних документацій
ОД.

Лист Почаївського міського голови
№350 від 23.02.2021р.

0,00 1,00 1,00

ефективності 0,00
Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої 

мережі
грн. Розрахунок 2,62 0,00 2,62

Середня вартість утримання одного обєкта транспортної 
інфраструктури

грн. Розрахунок 25 714,29 0,00 25 714,29

Середня вартість 1 проекно-кошторисної документації грн. Розрахунок 0,00 49 900,00 49 900,00

якості 0,00
Динаміка кількості обєктів транспортної інфраструктури, що 

утримуються порівняно з минулим роком
відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток виготовлених проектно-кошторисних документацій, до тих 
які плануються

Розрахунок /

О-л-------------- /7--------------
0,00 100,00 100,00

В.С Бойко

О.І.Боцюк
(ІніщалИ'ініиіал.прізвище)(підпис)

М


