
Фінансове управління 
Маловисківської міської ради 

Маловисківського району Кіровоградської області

Н А К А З

Від 15 березня 2021 року №18

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік.

Керуючись ст.. 20 Бюджетного кодексу України ( зі змінами), наказу 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу 
Міністерству фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 « Про затвердження основних 
підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про 
запровадження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності 
бюджетних програм», наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 
«Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів» (із змінами) , Положення про фінансове управління 
Маловисківської міської ради,затвердженого рішенням Маловисківської міської ради від 
19 листопада 2020 року №18, рішення міської ради від 22.12.2020 року № 54 «Про бюджет 
Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік»(зі змінами від 05.03.2021 
р.№313).

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік , виклавши їх у новій 
редакції головному розпоряднику (відповідальному виконавцю) Маловисківській міській 
раді за такими Кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів :

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету»;
0112010« Багатопрофільна- стаціонарна медична допомога населенню»; 
0112111 «Первинна медична допомога населення,що надається центрами 
первинної-медичної (медико-санітарної)допомоги»;
0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян.які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком,хворобою,інвалідністю»;
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства»;
0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;



0117330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»;
0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (місто
будівної документації)»;
0117693 «Інші заходи,пов’язані з економічною діяльністю».

Начальник фінансового управління Лариса ПОХИЛА



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 
Маловисківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.03.2021_____________ № 58/а

І. 0100000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Маловисківська міська рада

04055373

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

2. 0110000

Маловисківська міська рада

04055373

(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 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад

1150200000

(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 15 982 329,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 982 329,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України,
Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні",
Бюджетний кодекс України,
Наказ МФУ від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами, 
Наказ МФУ від 20.09.2017р.г№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",зі змінами .
Рішення сесії міської ради від 22.12.2020року №54 "Про бюджет маловнсківської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами (№ 313 від 05.03.21 р.)

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



№  з/п Ц іл ь  д е р ж ав н о ї п оліти ки

1 Забезпечення реалізації повноважень М аловисківської міської ради.

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завд ан н я

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 належного <Ьукн тон ув ан н я  апарату ради та її виконавчого комітету 14 338 350,00 0,00 14 338 350,00
УСЬОГО 14 338 350,00 0,00 14 338 350,00

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
Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості прозорості 
діяльності органів місцевого самоврядування М аловисківської ОТГ на 2020 рік 0,00 0,00 0.00

Усього 0,00 0,00 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
і кількість штатних одиниць од. штатний розпис 63.00 0,00 63,00
2 Жінки осіб штатний розпис 39,00 0,00 39,00
3 Чоловіки осіб штатний розпис 24,00 0.00 24,00
4 Особи з інвалідністю осіб штатний розпис 3,00 0,00 3,00

продукту 0,00
5 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. книга вхідної документації 3 020,00 0,00 3 020,00

6 кількість прийнятих нормативно-правових актів од Ріш ення виконавчого комітету та 
ріш ень сесії міської ради

1 130,00 0,00 1 130,00

ефективності 0,00

7 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

од розрахунково 48.00 0,00 48,00

8 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од розрахунково 18.00 0.00 18,00

0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн розрахунково 183 099.37 0.00 183 099.37
якості 0,00



І 1

Фінансове управління маловисківської міської ради 
(Назва місцевого фінансового органу)



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 
Маловисківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

15.03.2021_____________ № 58/а_____________________________

1. 0100000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Маловисківська міська рада

04055373

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

2. 0110000

Маловисківська міська рада

04055373

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1150200000

(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 місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 939 877,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 939 877,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про державний бюджетУкраїни на 2021рік"
Закон України "Про охорону здоровя'я" Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 20І4року №836 "Про деякі питання запровадження програмно -цільового методу складання 
та використання місцевих бюджетів" щі змінами, рішення сесії від 22.12.2020року №54 "Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2021рік" зі змінами (№313 від 
05.03.21р.)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня надання медичної допомог и та збереження здоров'я населення



7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
_________ __________________________________________________________________ _______________ _____________________________________________________________________ гривень

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

1 2 3 4 5
1 Надання медичної стаціонарної допомоги населенню 3 939 877,00 0,00 3 939 877,00

УСЬОГО 3 939 877,00 0,00 3 939 877,00

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 Програма підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги 0,00 0,00 0,00

Усього 0,00 0,00 0,00

І і. 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. звітність установ 460,00 0,00 460,00
кількість установ од. звітність установ 1,00 0,00 1,00

кількість ліжок у звичайних стаціонарах од. звітність установ 165,00 0.00 165,00
кількість ліжок у стаціонарах денного перебування од. звітність установ 20,00 0,00 20,00

у т. ч. лікарів од. звітність установ 97,00 0,00 97,00
продукту 0,00

кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах тис.од. звітність установ 56,10 0,00 56,10
кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування тис.од. звітність установ 4,80 0,00 4,80

кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях 
лікарень)

осіб звітність установ 250 048,00 0,00 250 048,00

кількість пролікованих хворих у стаціонарі осіб звітність установ 7 820,00 0,00 7 820,00
ефективності 0,00

завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах днів звітність установ 355,80 0,00 355,80
завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування днів звітність установ 266,80 0,00 266,80

середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого днів звітність установ 9,10 0,00 9,10
якості 0,00

рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх 
стадіях

в і де. розрахунково 15,80 0.00 15,80





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 
Маловисківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

15.03.2021_____________ № 58/а_____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Маловисківська міська рада 04055373
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0110000 Маловисківська міська рада 04055373
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, шо надасться 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

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

1150200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 622 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1622 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про державний бюджетУкраїни на 2021рік"
Закон України "Про охорону здоровя’я" Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014року №836 "Про деякі питання запровадження програмно -цільового методу складання 
та використання місцевих бюджетів" щі змінами, рішення сесії від 22.12.2020року №54 "Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2021рік" зі змінами 9№313 від 
05.03.21р.)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забеспечення належних умов фінансування медичного закладу для задоволення потреб якісної медичної допомоги та лікування

7. Мета бюджетної програми

поліпшення фінансуваня первинної медичної допомоги для забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони здоров'я,Забеспечення рівного та справедливого доступу 
громадян до медичних послуг належної якості,зниження рівня захворюваності,інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування 
системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.



8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

І 'Забеспечення належних умов фінансування медичного закладу для задоволення потреб в отриманні якісної медичної допомоги та лікування мешканців громади

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

І Забеспечення належних умов фінансування медичного закладу для задоволення потреб в 
отриманні якісної медичної допомоги та лікування мешканців громади

1 622 000,00 0,00 1 622 000,00

УСЬОГО 1 622 000,00 0,00 1 622 000,00

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

1 Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Маловисківській міській 
територіальній громаді на 2021 - 2023 роки

0,00 0,00 0,00

Усього 0,00 0,00 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

Комунальні послуги та енергоносії гри. Кошторисна документація 1 622 000,00 0,00 1 622 000,00
продукту 0,00

Кількість структурних підрозділ і в.які отримують комунальні та 
використовують електроенергію

од. Статут КНП 22,00 0,00 22,00

ефективності 0,00
Середні витрати комунальних послуг в розрахуноку на один 

структурний підрозділ
грн. розрахунок 73 727,27 0,00 73 727,27

якості 0,00
Відсоток забеспечення твердим

паливом,електроенергію.воджопостачанням структурних підрозділів 
КНП "Маловисківський ЦПМСД" Маловисківської міської ради

в іде.

Розрахунок

100,00 0,00 100,00

Міський голова - є  \

^ --------
гадало виск і всякої міської ради

Юрій ГУЛЬДАС
(ініціапи/ініціал, прізвище)

(підпис) '

Лариса ПОХИЛА
(ініціапи/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови 
Маловисківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

15.03.2021___________№ 58/а________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Маловисківська міська рада
1. 0100000 04055373

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

2. 0110000
Маловисківська міська рада

04055373

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0112144

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2144 0763

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

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет____________________________________

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

1150200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 654 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 654 200,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про державний бюджетУкраїни на 2021рік"
Закон України "Про охорону здоровя'я" Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014року №836 "Про деякі питання запровадження програмно -цільового методу складання 
та використання місцевих бюджетів" щі змінами, рішення сесії від 22.12.2020року №54 "Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

Забеспечення центалізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

7. Мета бюджетної програми
Забеспечення центалізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п
І Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Надання медичної стаціонарної допомоги населенню 654 200,00 0,00 654 200,00

У С Ь О Г О 6 5 4  2 0 0 ,0 0 0 ,00 654  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

1 Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Мадовисківській міській 
територіальній громаді на 2021 - 2023 роки

0,00 0,00 0,00

Усього 0,00 0,00 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. Кошторис на 2021 рік. 654 200,00 0,00 654 200.00

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

препаратами інсуліну
осіб Дані первинного обліку 182.00 0,00 182,00

ефективності 0,00
забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну відс. розрахунково^, _ 100.00 0,00 100,00

Міський голова Ю рій  ГУЛЬДАС
(інщіали/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 
Маловисківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

15.03.2021_____________ № 58/а_____________________________

1. 0100000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Маловисківська міська рада

04055373

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

2. 0110000

Маловисківська міська рада

04055373

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0113104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування 
у зв'язку а похилим віком, хворобою, інвалідністю

1150200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) 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 5 809 565,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 809 565,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України,
Закон УкраїніГ'Про місцеве самоврядування в Україні",
Бюджетний кодекс України,
Наказ МФУ від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами.
Наказ МФУ від 20.09.2017р.,№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",зі змінами .
Наказ Міністерства соціальної політики №239 від 18.01.2019року. Рішеня сесії від 22.12.2020року №54 "Про бюджет Маловисківеької міської територіальної громади на 2021рік" зі 
змінами (№313 від 05.03.21р.)_______ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

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



№  з/п Ціль державної політики

1 Формування ефективної системи соціального захисту населення.забезпечення соціальними послугами

7. Мета бюджетної програми
Покрашення доступу мешканців ОТГ з увагою до їх віку,статті,стану здоровя,місця проживання до належного спектру якісних соціальних послуг,що надаються в межах громади 
відповідно до державних стандартів.____________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживаннягромадян,які не здатні до 
самообслуговування V звязку з похилим віком,хворобою,інвалідністю

5 809 565.00 0,00 5 809 565,00

У С Ь О Г О 5 809 565,00 0,00 5 809 565,00

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
Програми розвитку 
КП Маловисківський центр надання 
соціальних послуг на 2021-2023 роки

5 809 565.00 0,00 5 809 565.00

Усього 5 809 565,00 0,00 5 809 565,00

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

1 кількість штатних одиниць персоналу од. зведення звітів по мережі,штатах і 
контингентах

39,00 0.00 39.00

продукту 0,00

2 Кількість фахівців та робітників,які надають соціальні послуги од зведення звітів по мережі,штатах і 
контингентах

39,00 0,00 39,00

чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) осіб 319,00 0,00 319,00

3 жінки осіб статистичний звіт 12 СОЦ 236,00 0,00 236,00
4 чоловіки осіб статистичний звіт 12 СОЦ 83,00 0,00 83,00

5 у тому числі з V групою рухової активності осіб зведення звітів по мережі,штатах і 
контингентах

22,00 0.00 22.00



6 чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням 
(наданням соціальних послуг)

осіб статистичний звіт 12 СОЦ 319,00 0.00 319,00

ефективності 0,00

7
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, 

фахівця та робітника, які надають соціальні послуги осіб
статистичний звіт 12 СОЦ

10,00 0,00 10,00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління маловисківської міської ради

Юрій ГУЛЬДАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Иаіва місцевого фінансового органу)

Начальник управління Лариса ПОХИЛА
(підпис)

М І 0
//,Л% V

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови 
Маловисківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

15.03.2021___________№ 58/а________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року Хе 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року X» 1209)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

І. 0100000
Маловисківська міська рада

0 4 0 5 5 3 7 3

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

2. 0110000
Маловисківська міська рада

0 4 0 5 5 3 7 3

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3 . 0 1 1 6 0 1 3

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6 0 1 3 0 6 2 0

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства_________________________________________

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

1 1 5 0 2 0 0 0 0 0

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 298 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 298 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України,
Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні",
Бюджетний кодекс України,
Закон України"Про житлово-комунальні послуги",
Закон України "Про питну воду та питне водопостачання",
Рішеня сесії міської ради від 22.12.2020р. №54 "про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік." зі змінами (313 від 05.03.2021 рік)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забеспечення діяльності водопровідно -каналізаційного господарства

7. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб населення в якісних послугах водопостачання та водовідведення

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
2 Задоволення потреб населення в якісних послугах водопостачання та водовідведення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Фінансова підтримка КП "Мала Виска Водоканал" для забезпечення проведення робіт по 
заміні ветхого та зношеного трубопроводу

298 000,00 0,00 298 000,00

УСЬОГО 298 000,00 0,00 298 000,00

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

1
Програми розвитку
комунального підприємства Мала Виска 
ВОДОКАНАЛ на 2021- 2023 роки

0,00 0,00 0,00

Усього 0,00 0,00 0,00

1. 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

1 кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
які потребують підтримки

ОД. Кошторис 1,00 0,00 1,00

продукту 0,00

2 кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
яким планується надання підтримки

ОД. Кошторис 1.00 0,00 1,00

ефективності 0,00
3 середня сума відшкодування одному підприємству тис.гри Розрахунково 298 000,00 0,00 298 000,00

якості 0,00

4
питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного 

господарства, яким планується надання дотації, до кількості 
підприємств, які її потребують

ВІДС. розрахунково 100,00 0,00 100,00

Мдаїсй й; гал о ва 

ГОДЖЕНО:
о ^ ^інавтове.удвавлійня маловисківської міської ради

У  '  Юрій ГУЛЬДАС
(інщіали/ініціал, прізвище)

г & НгУ їва ф е ц е |о г о  фінансового органу)
'  •' '  ! і і  і  * \

управліі

Ш г , 1

Лариса ПОХИЛА
(ініціали/ініціал, прізвище)

іеййтя)



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 
Маловисківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

15.03.2021___________№ 58/а_______________

1. 0100000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Маловисківська міська рада

04055373

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

Маловисківська міська рада

2. 0110000 04055373

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

З-____________ 0116030____________  _______________ 6030_______________  ___________0620___________ Організація благоустрою населених пунктів_______________ ______ 1150200000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми зпдно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 090 880,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 090 880,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України,
Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні",
Бюджетний кодекс України,
Наказ МФУ від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами, 
Наказ МФУ від 20.09.2017р.,№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",зі змінами . 
Закон України "Про благоустрій населених пунктів "№2807 від 06.09.2005 року.
Рішеня сесії міської ради від 22.12.2020р. №54 "Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік." зі змінами (№313 від 05.03.21 р.)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Організація благоустрою населених пунктів у громаді.



7. Мета бюджетної програми 
Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Здійснення повноважень,встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері комунального господарства та організації благоустрою населених пунктів.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення підвищення рівня благоустрою території ОТГ 10 375 880,00 0,00 10 375 880,00
2 Забезпечення проведення протиепідемічних заходів 50 000,00 0,00 50 000,00

3 Забезпечення протягом року утримання,ремонт мережі нічного вуличного освітлення 665 000,00 0,00 665 000,00

УСЬОГО 11 090 880,00 0,00 11 090 880,00

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
Програми розвитку
комунального підприємства Мала Виска МКГІ на 
2021-2023 роки

11 363 800.00 0,00 11 363 800,00

2
Програми соціально -
економічного розвитку Маловисківської міської 
територіальної громади на 2021 рік

0,00 0.00 0,00

3 0,00 0,00 0,00
Усього 11 363 800,00 0,00 11 363 800,00

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

1 Обсяг видатків на утримання та облаштування окремої паркової зони грн Кошторисна документація 0,00 0,00 0,00
2 Обсяг видатків на придбання відеоспостереження грн. Кошторисна документація 0,00 0,00 0,00
3 Обсяг видатків на підвищення рівня благоустрою території громади грн Кошторисна документація 11 090 880,00 0,00 11 090 880,00
4 Обсяг видатків на проведення протиепідемічних заходів грн Кошторисна документація 50 000,00 0,00 50 000,00
5 Обсяг видатків на утримання,ремонт мережі нічного вуличного 

освітлення
грн Кошторисна документація 650 000,00 0,00 650 000,00

6 Обсяг видатків для забезпечення створення комфортних зон 
відпочинку для мешканців громади

грн Кошторисна документація 0.00 0,00 0.00
7 Обсяг видатків на придбання флагштоків грн Кошторисна документація 0,00 0,00 0,00



8 Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення грн. Рішення сесії міської ради 0.00 0,00 0,00
продукту 0,00

9 Кількість обсктів благоустрою,які 
відремонтовано(побудовано)протягом року

од. акт виконаних робіт 0,00 0.00 0,00

10 Кількість одиниць придбаного обладнання для відеоспостереження од. звітність установ 0,00 0,00 0,00

11 Площа території громади,яка потребує утриманню в належному 
стані

кв. м. звітність установ 231,83 0,00 231.83

12 Площа території ,яка потребує дезінфекції кв. м. акти виконаних робіт 231,83 0,00 231,83
ІЗ Обсяг електроенергії нічного вуличного освітлення кВт.год акт виконаних робіт 130 950,00 0,00 130 950,00
14 Кількість лічильників,які планується перевірити (замінити) од. Рішення сесії міської ради 2,00 0,00 2,00
15 Кількість облаштованих зон відпочинку од. Накладна 0,00 0,00 0,00
16 Кількість придбаного обладнання од. розрахунково 0,00 0,00 0,00

ефективності 0,00
17 Середні витрати на ремонт,реконструкцію(будівництво)1 обєкта 

благоустрою
грн. розрахунково 0,00 0,00 0,00

18 Середня вартість придбаного обладнання (відеоспостереження) грн. розрахунково 0,00 0,00 0,00
19 Середні витрати на утримання площі грн. розрахунково 1 280 000,00 0,00 1 280 000.00

20 Середні витрати на І кв.м площі території громади на якій 
планується проводити дезінфекцію

грн. розрахунково 216 000,00 0,00 216 000,00

21 Середні витрати на перевірку!заміну)лічильників грн. розрахунково 2 000,00 0,00 2 000,00
22 Середня вартість 1 кВт/год грн. розрахунково 3,76 0,00 3,76
23 Середні витрати для облаштування однієї зони відпочинку грн. розрахунково 0,00 0,00 0,00
24 Середня вартість програмного забезпечення грн. розрахунково 0,00 0,00 0,00
26 Середня вартість одиниці придбаного обладнання чи інвентарю грн. розрахунково 0,00 0,00 0,00

я кості 0,00
25 Відсоток освоєння коштів на утримання та облаштування окремої 

паркової зони
відс. розрахунково 0,00 0,00 0,00

26 Відсоток освоєння коштів на придбання відеоспостереження відс. розрахунково 0,00 0,00 0,00

27 Відсоток освоєння коштів на підвищення рівня благоустрою 
території громади

відс. розрахунково 0,00 0,00 0,00

28 Відсоток освоєння коштів на проведення протиепідемічних заходів відс. розрахунково 100,00 0,00 100.00

29 Відсоток освоєння коштів на утримання,ремонт мережі нічного 
вуличного освітлення

відс. розрахунково 100,00 0,00 100,00

ЗО відсоток освоєння коштів на забезпечення створення комфортних 
зон відпочинку для мешканців громади

відс. розрахунково 100,00 0,00 100,00

ЗІ Відсоток освоєння коштів на придбання флагштоків відс. розрахунково 0,00 0,00 0,00

32 Відсоток освоєння коштів на придбання програмного забезпечення відс. Розрахунково
—  ^ 0,00 0,00 0,00

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС
(ініціали/ініціап, прізвище)

(Н аз вЗ/ій ісйе е(Оґ6фіїї органу)
міської ради

(підпис)

Лариса ПОХИЛА
(ініціали/ініціап, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови 
Маловисківська міська рада

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

15.03.2021_____________ № 58/а_____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000
Маловисківська міська рада

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0110000
Маловисківська міська рада

04055373

(код за ЄДРПОУ)

04055373

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

з. _________ 0117130_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_______________ 7 Ш _______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________0421___________ Здійснення заходів із землеустрою______________________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

1150200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 150 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 150 300,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України,
Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні",
Бюджетний кодекс України,
Наказ МФУ від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами, 
Наказ МФУ від 20.09.2017р.г№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",зі змінами .
Рішення сесії міської ради від 22.12.2020року №54 "Про бюджет маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами (№313 від 05.03.21р.)

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

№ з/п Ціль державної політики '

! Забезпечення здійснення заходів із землеустрою

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 150 300,00 0,00 150 300,00

УСЬОГО 150 300,00 0,00 150 300,00

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

і
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
НА ТЕРИТОРІЇ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНО) ГРОМАДИ НА 
2017-2021 РОКИ Тії змінами та доповненнями)

0,00 0.00 0,00

Усього 0,00 0,00 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 на розроблення технічної документації тис гри Кошторис на 2021 рік 150 300,00 0,00 150 300,00
п родукту 0,00

Кількість обєктів на які розробляється технічна документація од. акт виконаних робіт 6,00 0,00 6,00
еф ективності 0,00

Середні видатки на розроблення технічної доку ментації тис. гри розрахунково 25 050,00 0,00 25 050,00
ЯКОСТІ 0,00

Відсоток виконаних робіт до тих. які планується виконати в і де. розрахуй ково 100,00 0,00 100,00

Міський ідмоі

. -0^ : ' .? е:й о > ^ оХ
у ве> правдіщія м аар бцод вської міської ради

Юрій ГУЛЬДАС
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

о \ Лариса ПОХИЛА
(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 
Маловисківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

1S.03.2021_____________ № 58/а_____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000
Маловисківська міська рада

04055373

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

2. 0110000
Маловисківська міська рада

04055373

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117330 7330 0443 Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

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

1150200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 49 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 49 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України,
Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні",
Бюджетний кодекс України,Закон України"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік.",
Земельний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та "Правила 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання(зі змінами). Рішення сесії№313 від 05.03.2021 рік._____________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення будівництва інших обєктів комунальної власності.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території.



8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення будівництва та капітального ремонту інших обєктів комунальної власності на території ОТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
І Реконструкція та реставрація інших об'єктів 0,00 49 500,00 49 500,00

УСЬОГО 0,00 49 500,00 49 500,00

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

і
Програми соціально -
економічного розвитку Маловисківської міської 
територіальної громади на 2021 рік

0,00 49 500,00 49 500,00

Усього 0,00 49 500,00 49 500,00

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

1 Обсяг капітальних видатків затверджений на будівництво нічного 
вуличного освітлення

гри. Кошторис на 2021 рік. 0,00 49 500,00 49 500,00

продукту 0,00
2 Кількість обсктів.які планується побудувати од Кошторисна документація 0,00 1,00 1,00

ефективності 0,00
3 Середні витрати на будівництво одного обекта гри Розрахунково 0,00 49 500,00 49 500,00

якості 0,00

4 Рівень готовності проєкної документації будівництва обєктів нічного 
вуличного освітлення

в іде Розрахунково 0,00 100,00 100,00



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 
Маловисківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

15.03.2021___________№ 58/а________________________

1. 0100000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Маловисківська міська рада
04055373

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

2. 0110000
Маловисківська міська рада

04055373

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117350

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

7350 0443

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)___________________________

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

1150200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 150 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України,
Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні",
Бюджетний кодекс України,Закон України"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік.", ' ч.
Земельний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та "Правила 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання(зі змінами). Рішення сесії№313 від 05.03.2021 рік.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Розроблення схем планування та забудови територій містобудівної документації)

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання

1 Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Експертиза генерального плану міста 0,00 150 000.00 150 000,00

УСЬОГО 0,00 150 000,00 150 000,00

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

і
Програми соціально -
економічного розвитку Маловисківської міської 
територіальної громади на 2021 рік

0,00 0,00 0,00

Усього 0,00 0,00 0,00

№ 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. 0,00 150 000,00 150 000,00
продукту 0,00

кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної 
документації тощо)

од. 0,00 1,00 1,00

ефективності 0,00
середні видатки на розробку одного проекту тис.грн. 0,00 150 000,00 150 000,00

якості 0,00
Відсоток виконання коштів відс 0,00 100,00 100,00

Міський голова 

П(

Юрій ГУЛЬДАС
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

^К^ІППавлІіїнії мЗДовисківської міської ради 
“ иїсцевого фїАйнЬОвоГо органу)

Лариса ПОХИЛА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

________
х> ° У 4 4 и ^ ^ :и '  у  
^  ‘ *



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови 
Маловисківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

15.03.2021_____________ № _____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

1. 0100000
Маловисківська міська рада 04055373

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

2. 0110000 Маловисківська міська рада 04055373

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117693 7693 0490 1нші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1150200000
(код Програмної класифікації видатків та 

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

кредитування місцевого бюджету) 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 274 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 274 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України,
Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні",
Бюджетний кодекс України,Закон України"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік.",
Земельний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та "Правила 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх внконання(зі змінами). Рішення сесії №313 від 05.03.2021 рік._____________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення впорядкування документів, що е необхідним для соціального захисту громадян

7. Мета бюджетної програми
Задоволенні соціальних потреб мешканців Маловиеківеької громади щодо забезпечення збереженості та подальшого використання архівних документів стосовно їх трудової 
діяльності, що не віднесені до Національного архівного фонду.____________

8. Завдання бюджетної програми



X" з/п Завдання

1 Створення умов для гарантованого зберігання документів міського трудового архівного фонду.зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи та поліпшення умов роботи її працівників

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Створення умов для гарантованого зберігання документів міського трудового архівного 
фонду.зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи та поліпшення умов роботи 
її працівників

274 000,00 0,00 274 000,00

УСЬОГО 274 000,00 0,00 274 000,00

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

обсяг підтримки ТИС фН Кошторис на 2021 рік 274 000,00 0,00 274 000,00
кількість установ од Рішення сесії міської ради 1,00 0,00 1,00

кількість штатних одиниць од штатний розпис 2,00 0,00 2,00
продукту 0,00

кількість організацій, у яких здіснено впорядкування документів од звітність установ 30.00 0,00 30,00

кількість впорядкованих справ од звітність установ 2 500,00 0,00 2 500,00
ефективності 0,00

видатки на одиницю впорядкованих справ грн звітність установ 109,60 0,00 109,60
якості 0,00

відсоток використання коштів відс звітність установ ^  100,00 0,00 100,00

Міськийтолова
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(інщіали/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 
Маловисківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

15.03.2021_____________ № 58/а_____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

І. 0100000 Маловисківська міська рада 04055373
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0110000 Маловисківська міська рада 04055373
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

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

1150200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 128 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 128 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України,
Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні",
Бюджетний кодекс України,
Наказ МФУ від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами, 
Наказ МФУ від 20.09.2017р.,№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",зі змінами . 
Закон України "Про благоустрій населених пунктів №2807 від 06.09.2005 року.
Рішення сесії№313 від 05.03.21р.________________________________________________________________________________________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Створення умов для більш стабільної і беззбиткової роботи комунального підприємства

7. Мета бюджетної програми
Збереження дієздатності комунальних підприємств міста.

8. Завдання бюджетної програми 
№ з/п Завдання



9. Напрями використання бюджетних коштів

1 [Забезпечення статутної діяльності комунальних підприємств.

гривень

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

1 2 3 4 5
І Фінансова підтримка КГ1 Мада Виска Водоканал 0,00 128 000,00 128 000,00

УСЬОГО 0,00 128 000,00 128 000,00

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

1
Програми соціально -
економічного розвитку Маловисківської міської 
територіальної громади на 2021 рік

0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00
Усього 0,00 0,00 0,00

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
одиниця

ПИМІПУ Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

1 Обсяг видатків для комунальних підприємств.які потребують 
фінансової підтримки

од. Бюджетні асигнування 0.00 128 000,00 128 000,00

продукту 0,00

2

Кількість комунальних підприсмств.яким планується надання 
фінансові підтримки од.

Програма розвитку Комунального 
підприємства"Мала Виска- 

МКП"2021-2023р.
0,00 1,00 1,00

ефективності 0,00
3 Середня сума підтримки одного підприємства грн. розрахунково 0,00 128 000,00 128 000,00

я кості 0,00

4 Відсоток підприємств яким планується надання підтримки до 
кількості підприємств.які її потребують

ВІДС. розрахунково 0,00 100,00 100,00
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