
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

від «10» лютого 2021 р. № 47

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 97 «Про 

бюджет 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:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Почаївської міської ради 

на 2021 рік за КПКВК МБ, що додаються, а саме:

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. 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет»;

1.4. 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення»;

1.5. 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»;

1.6. 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

1.7. 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;



1.8. 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

1.9. 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

1.10. 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

1.11. 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

1.12. 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови Чубика А.В.

Боцюк О.І.

В.С. Бойко
♦



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)

10.02.2Q21_________№47________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1. 0100000 Почаївська міська рада 14052785
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

3. 0110150 0150 0111 технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 1952100000(1
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад

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

гривень, у тому числі загального фонду гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

10 739 200,00 10 739 200,00

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"

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



гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 10 739 200,00 0,00 10 739 200,00

УСЬОГО 10 739 200,00 0,00 10 739 200,00

гривень
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 програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 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 
копеспонленпії

4 500,00 0,00 4 500,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Рішення сесій та виконавчого 
комітету

2 100,00 0,00 2 100,00

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

пщнивника
од. Звіт та розрахунок 90,00 0,00 90,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
ппаиівника

од. / Звіт та розрахунок 42,00 0,00 42,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.гріїх/^ ’“УХ Розрахунок 214,78 0,00 214,78

В.С Бойко
(ініціапи/ініціал, прізвище)

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Почаївсь
(Назва місцевого фінансового ор

в.о. начальника фіна

10.02.2021
(Дата погодження)

Горобець Г
(ініціапи/ініціал, прізвище)

MIL



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)

10.02.2021__________ № 47_________________________

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)

14052785 
(код за ЄДРПОУ)

Апарат Почаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

2.___________ 0110000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню 19521000000

(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 гривень, у тому числі загального фонду гривень та1 237 700,00 1 237 700,00
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"

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
Оплата 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 1 237 700,00 0,00 1 237 700,00

УСЬОГО 1 237 700,00 0,00 1 237 700,00

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 програми

№ 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 комунальних послуг та енергоносіїв тис.грн.

Рішення міської ради від 
24.12.2020 року "Про бюджет 

Почаївської міської 
територіальної громади на 2021 

рік"

1 237 700,00 0,00 1 237 700,00

Ефективності 0,00
Середні витрати на одну установу тис.грн. S' Розрахунок 1 237 700,00 0,00 1 237 700,00

Якості 0,00
рівень витрат "ч Розрахунок 100,00 0,00 100,00

В.С Бойко
(ініціали/ініціал, прізвище)

в.о. начальника фі

10,02,2021
(Дата погодження)

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Почаївськрї
(Назва місцевого фінансового ор

Горобець Г.Д.
(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)

10.02.2021__________ № 47_________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.___________ 0100000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2.___________ 0110000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ Почаївська міська рада_________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Апарат Почаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

14052785
(код за ЄДРПОУ)

14052785
(код за ЄДРПОУ)

3. 0112144

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2144

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет______________________________________

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

19521000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 147 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 147 000,00 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 від 24.12.2020 № 97 "Про проект бюджету Почаївської міської ради на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1
Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і 
смертності

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну



гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну 147 000,00 0,00 147 000,00

УСЬОГО 147 000,00 0,00 147 000,00

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 0,00

видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий 
діабет грн.

Проєкр рішення міської ради 
"Про бюджет Почаївської 

міської територіальної громади
147 000,00 0,00 147 000,00

Продукту 0,00
кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються

препаратами і псу піну
осіб

Z-
Звіт бюджетної установи 36,00 0,00 36,00

Ефективності 0,00
забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами відСг/*^ Розрахунок 100,00 0,00 100,00

В.С Бойко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Почаївської міської ради

Горобець Г.Д.
(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)

10.02.2021__________ № 47_________________________

ПАСПОРТ

кредитування місцевого бюджету)

1. 0100000
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Почаївська міська рада 14052785
(код Програмної класифікації видатків та 

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

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

3. 0113241

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення________________________

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

19521000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 343 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 343 200,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні
Рішення Почаївської міської ради від 24.12.2020 року № 97 "Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми
Забезпечити надання соціальних послуг особам/сім"ям, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обствинах.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення



гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечити надання соціальних послуг особам/сім"ям, які належать до вразливих 
груп населення або перебувають у складних життєвих обствинах. 3 343 200,00 0,00 3 343 200,00

УСЬОГО 3 343 200,00 0,00 3 343 200,00

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 0,00

Кількість штатних працівників центру осіб штатний розпис 34,00 0,00 34,00

Кількість отримувачів соціальних послуг осіб
Довідка Центру надання 

соціальних послуг Почаївської 
міської ради

200,00 0,00 200,00

Продукту 0,00

Обсяг видатків тис.грн. Рішення сесії міської ради "Про 
бюджет МТГ на 2021 рік" 3 343,20 0,00 3 343,20

Ефективності 0,00
Середні витрати на одного працівника тис.грн. Розрахунок 98,33 0,00 98,33

середні витрати на одного отримувача соціальної послуги тис.грн. Розрахунок 16,72 0,00 16,72
Якості 0,00

Освоєння коштів бюджетною установою відс. Розрахунок / 100,00 0,00 100,00

В.С Бойко
(ініціали/ініціап, прізвище)

Міський голова

в.о. начальника фінансового

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Почаївської
(Назва місцевого фінансового органу)

Ч? У

.0 f Горобець Г.Д.



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

ПАСПОРТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.02.2021___________ № 47_____________________________

1.___________0100000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2.___________ 0110000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0113242

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3242

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
_________ Почаївська міська рада__________________________  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Апарат міські ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 275 000,00

14052785
(код за ЄДРПОУ)

14052785
(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення____________________________________________

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

19521000000

(код бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду 275 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні
Рішення сесії Почаївської міської ради "Про затвердження міської Програми "Турбота" на 2021-2022 роки";
Рішення сесії Почаївської міської ради "Про бюджет Почаївської МТГ на 2021 рік" від 24.12.2020 р. Ns 97
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п Ціль державної політики

1 Здійснення заходів із соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, учасників АТО, надання допомоги на лікування та поховання .
7. Мета бюджетної програми
Надання разової грошової допомоги на підтримку окремим категоріям громадян та виконання заходів, затверджених комплексною Програмою соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення Почаївської мотг на 2021-2022 роки.
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів ,передбачених міською комплексною Програмою соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Почаївської МТГ на 
2021-2022 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Комплексна Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 
Почаївської МОТГ на 2020-2021 роки". 275 000,00 0,00 275 000,00

УСЬОГО 275 000,00 0,00 275 000,00



гривень
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

1
Комплексна програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 
Почаївської мотг на 2021-2022 роки 275 000,00 0,00 275 000,00

Усього 275 000,00 0,00 275 000,00

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 0,00

обсяг видатків на надання матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення

тис.грн. План заходів Програми 
"Турбота"

30,00 0,00 30,00

обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на поховання 
непрацюючим жителлям громади, які не досягли пенсійного тис.грн.

План заходів Програми 
"Турбота" 55,00 0,00 55,00

обсяг видатків на надання матеріальної допомоги учасникам 
АТО

тис.грн. План заходів Програми 
"Турбота" 20,00 0,00 20,00

обсяг видатків на надання матеріальної допомоги у разі 
перебування в лікувальному закладі

тис.грн. План заходів Програми 
"Турбота"

70,00 0,00 70,00

обсяг видатків на надання матеріальної допомоги у разі тяжкої 
(довготривалої) хвороби

тис.грн. План заходів Програми 
"Турбота"

80,00 0,00 80,00

обсяг видатків на надання матеріальної допомоги потерпілим 
від стихійного лиха тис.грн.

План заходів Програми 
"Турбота" 20,00 0,00 20,00

Ефективності 0,00
Середні витрати на одного отримувача тис.грн. розрахунок 1,24 0,00 1,24

Якості 0,00
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим 

роком відс. /
розрахунок

101,60 0,00 101,60

в.о. начальника фі

10.02,2021
(Дата погодження)

Міський голова В.С Бойко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Горобець Г.Д.
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Почаївськоїліі
(Назва місцевого фінансового ор

0 *^0338^*^



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)

ПАСПОРТ
10.02.2021___________ № 47____________________________

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1. ____________ 0100000___________ ________________________________ Почаївська міська рада________________________________ ______ 14052785

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

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

кредитування місцевого бюджету)

3._____________0114030_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 4030______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0824__________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек_______________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

19521000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 851 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 851 200,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні
Закон України "Про культуру";
Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки " від 18.10.2005року №745 ; 
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 97 "Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1
Сприяння доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками для забезпечення освітнього та культурного рівня 
громадян.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 
користування бібліотеками________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, 
комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

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



1 2 3 4 5

1
Забезпечення доступності громадян до інформації, створення умов для повного 
задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання 
бібліотечних фондів, їх облік

1 851,20 0,00 1 851,20

УСЬОГО 1 851,20 0,00 1 851,20
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 0,00

кількість установ (бібліотек). од. Мережа бюджетних установ 11,00 0,00 11,00
середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 12,00 0,00 12,00

середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00
середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 10,00 0,00 10,00
середнє число окладів (ставок) робітників од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00

Продукту 0,00
число читачів тис.чол. Звіт бюджетної установи 5,30 0,00 5,30

бібліотечний фонд тис. примірників Звіт бюджетної установи 55,00 0,00 55,00
тис.грн. Звіт бюджетної установи 359,33 0,00 359,33

поповнення бібліотечного фонду тис. примірників Звіт бюджетної установи 0,00 0,00 0,00
тис.грн. Звіт бюджетної установи 0,00 0,00 0,00

списання бібліотечного фонду тис. примірників Звіт бюджетної установи 0,00 0,00 0,00
тис.грн. Звіт бюджетної установи 0,00 0,00 0,00

кількість книговидач од. Звіт бюджетної установи 181 000,00 0,00 181 000,00
Ефективності 0,00

кількість книговидач на одного працівника (ставку). од. Звіт бюджетної установи 10 647,00 0,00 10 647,00
середні затрати на обслуговування одного читача грн. Звіт бюджетної установи 349,28 0,00 349,28

середні витрати на придбання одного примірника книжок грн. Звіт бюджетної установи 0,00 0,00 0,00
Якості 0,00

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду

відсхЛ^, —ч Звіт бюджетної установи 233,00 0,00 233,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО: 
Фінансовий відділ П
(Назва місцевого фінансфБбі^Рор!//j». jJ7 
в.о. начальник

______ 10,02,2021
(Дата погодження) 

м.п.

ę\04A/$

В.С Бойко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Аг

-’•'Л'РАЇН^

Горобець Г.Д.
(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)

10.02,2021___________ № 47____________________________

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 Є ДВІ ІОУ)

2. 0110000 Апарат міські ради
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

14052785
(код за ЄДРПОУ)

3._____________0114040_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 4040______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0824__________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

19521000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 377 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 372 000,00 гривень та

спеціального фонду- 5 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні
Закон України "Про музеї і музейну справу"
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 97 "Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

7. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення доступності громадян до інформації, створення умов для повного 
задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік

1 372 000,00 5 200,00 1 377 200,00

УСЬОГО 1 372 000,00 5 200,00 1 377 200,00

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 0,00

кількість установ од. Мережа бюджетних установ 1,00 0,00 1,00
кількість музеїв од. Мережа бюджетних установ 1,00 0,00 1,00

середнє число окладів (ставок) од. штатний розпис 10,50 0,00 10,50
середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00

середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 6,75 0,00 6,75
середнє число окладів (ставок) робітників од. штатний розпис 4,00 0,00 4,00

площа приміщень м.кв. Технічний паспорт 276,00 0,00 276,00
площа приміщень у тому числі виставкова площа м.кв. Технічний паспорт 104,00 0,00 104,00

видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок
тис.грн.

Рішення міської ради "Про бюджет 
Почаївської міської ради на 2021 

рік"
1 372,00 5,20 1 377,20

Продукту 0,00
кількість проведених виставок у музеях од. Звітта План бюджетної установи 21,00 0,00 21,00

кількість екскурсій у музеях од. Звітта План бюджетної установи 400,00 0,00 400,00
кількість експонатів - усього тис.од. Звіт та План бюджетної установи 42,25 0,00 42,25

кількість відвідувачів виставок осіб Звіт та План бюджетної установи 1 364,00 0,00 1 364,00
кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими 

квитками
осіб Мережа бюджетних установ 0,00 0,00 0,00

кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно осіб Мережа бюджетних установ 1 364,00 0,00 1 364,00
КІЛЬКІСТЬ відвідувачів музеїв осіб Звіт бюджетної установи 5 773,00 0,00 5 773,00

кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими 
квитками

осіб Звіт бюджетної установи 412,00 0,00 412,00

кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно осіб Мережа бюджетних установ 5 361,00 0,00 5 361,00



В.С Бойко
(ініціали/ініціал, прізвище)

плановий обсяг доходів музеїв

тис.грн.

Проєкр рішення міської ради "Про 
бюджет Почаївської міської 

територіальної громади на 2021 
рік"

0,00 5,20 5,20

плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації 
квитків тис.грн.

Проект рішення "Про бюджет 
Почаївської мімької територіальної 

громади на 2021 рік"
0,00 5,20 5,20

кількість реалізованих квитків шт. Звіт бюджетної установи 0,00 500,00 500,00
Ефективності 0,00

середня вартість одного квитка грн. Розрахунок 0,00 10,40 10,40
середні витрати на одного відвідувача грн. Розрахунок 87,39 0,00 87,39

Якості 0,00
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до 

фактичного показника попереднього періоду
відс. / Розрахунок

/ 100,00 0,00 100,00

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

відс. / Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Почаївської
(Назва місцевого фінансового органу

10.02.2021
(Дата погодження)

в.о. начальника фіна Горобець Г.Д.
(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)

10.02.2021__________ № 47_________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
_________ Почаївська міська рада_________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14052785
(код за ЄДРПОУ)

1.___________ 0100000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Апарат міські ради 14052785
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 19521000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків 
кредитування місцевого бюджету)

та (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 З 372 000,00 гривень, у тому числі загального фонду З 372 000,00 гривень та

спеціального фонду- fl,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"

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 традицій



гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. 3 372 000,00 0,00 3 372 000,00

УСЬОГО 3 372 000,00 0,00 3 372 000,00

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

показники

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

кількість установ - усього од. Мережа бюджетних установ 10,00 0,00 10,00
Продукту 0,00

кількість відвідувачів - усього осіб Звіт бюджетної установи 65 595,00 0,00 65 595,00
Ефективності 0,00

середні витрати на одного відвідувача грн. „ Розрахунок 51,40 0,00 51,40
Якості 0,00

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

відс.^Л— Розрахунок 189,23 0,00 189,23

В.С Бойко
(ініціали/ініціал, прізвище)

в.о. начальника

10,02.2021
(Дата погодження)

Міський голова

м.п.

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Почаї
(Назва місцевого фінансовог^бр^і^'-

Горобець Г.Д.
(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)

10.02.2021__________ № 47_________________________

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 міські ради
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

14052785
(код за ЄДРПОУ)

3._____________ 0114082_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 4082______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0829__________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)

19521000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 265 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 265 700,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення міської ради про затвердження програми "Організація свят та розвиток культури та мистецтв Почаївської МТГ на 2021-2022 роки" від 30.10.2020 року № 2713; 
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 97 "Про бююджет Почаївської мтг на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Сприяння створенню умов для забезпечення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання , розвиток та збагачення духовного потенціалу.

7. Мета бюджетної програми
Проведення свят та культурно-масових заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення організації та проведення в громаді свят та культурно-масових заходів



гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Проведення інших заходів в галузі культури та мистецтва 265 700,00 0,00 265 700,00

УСЬОГО 265 700,00 0,00 265 700,00

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

1 Організація свят та розвиток культури та мистецтв Почаївської МТГ на 2021- 
2022 роки 265 700,00 0,00 265 700,00

Усього 265 700,00 0,00 265 700,00

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 0,00

Видатки загального фонду на проведення культурно-масових заходів

тис.грн.

Заходи програми "Організація свят 
та проведення та розвиток культури 

та мистецтв Почаївської МТГ на 
2021-2022 роки"

265,70 0,00 265,70

Продукту 0,00
Кількість заходів

од.

X

Заходи програми "Організація свят 
та проведення та розвиток культури 

та мистецтв Почаївської МТГ на 
2021-2022 роки"

X

21,00 0,00 21,00

Ефективності / 0,00
Середні витрати на проведення одного заходу гри/ Розрахунок 12 652,38 0,00 12 652,38

В.С Бойко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Горобець Г.Д.
(ініціали/ініціал, прізвище)/ о О

-І

щ -0.

вддящу

Z. о-.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Почаївської
(Назва місцевого фінансового органу)

в.о. начальника фінансовог

10.02,2021
(Дата погодження)

МП



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)

10.02.2021__________ № 47_________________________

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 міські ради
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

14052785
(код за ЄДРПОУ)

3._____________0116030_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 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)

19521000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 246 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 246 700,00 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 від 24.12.2020 № 97 "Про бюджет 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 громади.

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 1 135 000,00 0,00 1 135 000,00
3 Обслуговування кладовищ 381 200,00 0,00 381 200,00
4 Обслуговування міського туалету 133 700,00 0,00 133 700,00
5 Обслуговування парків, скверів 1 192 100,00 0,00 1 192 100,00

УСЬОГО 4 246 700,00 0,00 4 246 700,00
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 програми

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

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

кількість обєктів 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

тис.грн.

Проект рішення "Про бюджет 
Почаївської мімької територіальної 

громади на 2021 рік"
4 246,70 0,00 4 246,70

Ефективності 0,00
Середня вартість утримання обєкта благоустрою території 

Почаївської МТГ тис.грн.
Розрахунок

849,34 0,00 849,34

Якості 0,00
Питома вага кількості обєктів благоустрою, що утримуються 
за рахунок коштів міського бюджету до загальної кількості 

обєктів
відс. 100,00 0,00 100,00

ms*»,

Горобець Г.Д.
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.С Бойко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Почаївської
(Назва місцевого фінансового органу)

в.о. начальника фінансовій

______ 10.02.2021
(Дата погодження) 

м.п.



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)

10,02.2021___________ № 47____________________________

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 міські ради
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

14052785
(код за ЄДРПОУ)

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

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

19521000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 960,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 960,00 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 від 24.12.2020 № 97 "Про бюджет 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 та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану іефраструктури доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення проведення поточного ремонту обєктів транспортної інфраструктури доріг
2 Забезпечення утримання транспортної інфраструктури доріг



гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Утримання обєктів транспортної інфраструктури 350,00 0,00 350,00
2 Поточного ремонту 1 610,00 0,00 1 610,00

УСЬОГО 1 960,00 0,00 1 960,00

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 0,00

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

823,50 0,00 823,50
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 85,00 0,00 85,00

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

мережі тис.грн. Розрахунок 2,38 0,00 2,38

Середня вартість утримання одного обєкта транспортної 
інфраструктури

тис.грн. Розрахунок 23,00 0,00 23,00

Якості z / 0,00
Динаміка кількості обєктів транспортної інфраструктури, що 

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

В.С Бойко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Почаїв
(Назва місцевого фінансового о

в.о. начальника фіпацс^во

_______ 10,02,2021
(Дата погодження) 

м.п.

Горобець Г.Д.
(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)

10.02.2021___________ № 47____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.___________ 0100000 _________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2.___________ 0110000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ Почаївська міська рада________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Апарат міські ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0117680

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

7680

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 36 200,00

спеціального фонду- 0,00 гривень.

14052785
(код за ЄДРПОУ)

14052785
(код за ЄДРПОУ)

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування________________________________________

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

гривень, у тому числі загального фонду 36 200,00

19521000000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення міської ради від 24.12,2020 року As 97 "Про бюджет Почаївської міської територіальної громади"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Захист законних прав та інтересів об'єднаних територіальних громад - членів Асоціацій ОТГ України в органах державної влади.
2 Захист законних прав та інтересів міст - членів Асоціацій міст України в органах державної влади.

7. Мета бюджетної програми
Сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування.



гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Сплата членських внесків 36 200,00 0,00 36 200,00

УСЬОГО 36 200,00 0,00 36 200,00

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 0,00

Обсяг видатків тис.грн.

Рішення сесії міської від 24.12.2020 
року № 97 "Про бюджет 

Почаївської міської територіальної 
громади на 2021 рік"

36,20 0,00 36,20

Продукту 0,00
Кількість населення гоомади осіб Статистичні дані 18 100,00 0,00 18 100,00

Ефективності 0,00
Середні витрати на одного жителя грн. Розрахунок 1,00 0,00 1,00

Якості Z' 0,00
Динаміка обсягу видатків на сплату внесків до Асоціації 

органів місцевого самоврядування відс.
г

Розрахунок уп 100,00 0,00 100,00

В.С Бойко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

в.о. начальн

ПОГОДЖЕНО: 
Фінансовий відді

м.п

Горобець Г.Д.
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Назва місцевого фі^ї^Ьр£б

10.02.202
(Дата погодженн


