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Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм місцевого 
бюджету на 2021 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 
року №2456-УІ(зі змінами), закону України «Про державний бюджет України 
на 2021 рік», закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, наказу Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
наказу Міністерство фінансів України «Про затвердження складових 
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» 
20.09.2017 №793, наказу Міністерство фінансів України «Про затвердження 
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» 01.10.2010 
№ 1147, наказу Міністерство соціальної політики України «Про затвердження 
Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне 
забезпечення» 14.05.2018 № 688, наказу Міністерство фінансів України Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» 10.07.2017 № 
992, наказу Міністерство фінансів України «Про затвердження Типового 
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі «Культура» 01.10.2010 N 1150/41, наказу 
Міністерство фінансів України «Про затвердження Примірного переліку 
результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» 27.07.2011 № 
945, наказу МОЗ України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку 
надання первинної медичної допомоги», наказу МОЗ України № 157 від 26.01.2018



«Про внесення змін до деяких наказів МОЗ України затвердження форм первинної 
облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, що використовується в 
закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування», 
наказу МОЗ України №33 від 23.02.2000 «Про штатні нормативи та типові штати 
закладів охорони здоров'я», наказу МОЗ України №592 від 02.12.2004 
«Положення про інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики», наказу 
Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 №283/437 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», 
Постанови КМУ від 05.03.2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту 
щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», 
Порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну, затвердженого Постановою 
КМУ від 23.03.2016 р. «Деякі питання відшкодування вартості препаратів 
інсуліну» , наказу МОЗ від 23.12.2015 р. № 890 «Про затвердження Положення про 
реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії» із змінами, наказу МОЗ від 
21.11.2016 р № 1264 «Про затвердження реєстру референтних цін (цін 
відшкодування) на препарати інсуліну» із змінами, Постанови КМУ від 23.03.2016 
№ 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну» постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації громадських 
та інших робіт тимчасового характеру» від 20.03.2013 № 175, закону України «Про 
зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI, рішення II сесія VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 «Про селищний бюджет 
Безлюдівської селищної ради на 2021 рік», рішення V сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 09.02.2021р. «Про внесення змін до рішення II 
сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 «Про селищний 
бюджет Безлюдівської селищної ради», рішення VI сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 16.03.2021р. « Про внесення змін до рішення II 
сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 «Про селищний 
бюджет Безлюдівської селищної ради»», рішення VII сесія VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 «Про внесення змін до рішення II сесія 
VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 «Про селищний бюджет 
Безлюдівської селищної ради» та додатків до нього (зі змінами)

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:
1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету 

на 2021 рік, що додаються, а саме:
1.1. КПКВКМБ 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. КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти»

1.3. КПКВКМБ 0111026 «Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами»

1.4. КПКВКМБ 01112111 «Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»



1.5. КПКВКМБ 01 113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»;

1.6. КПКВКМБ 01113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

1.7. КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
1.8. КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства»;
1.9. КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально- 

економічного розвитку територій»
2. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 

рік, що додаються, а саме:
2.1. КПКВКМБ 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
2.2. КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Безлюдівський селищн Микола КУЗЬМІНОВ



^ЗАТВЕРДЖЕНО
У Наказ Міністерства фінансів України

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ І розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

12.05.2021 р. №44

1. 0100000

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. оиоооо Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0110150
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

0150 0111 забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 20526000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та .. __ v класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету)

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -19796250 гривень , у тому числі загального фонду - 19546250 гривень та спеціального фонду - 
250000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне
управління"" № 1147 від 01.10.2010
Рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Рішення V сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 09.02.2021 р." Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради""
Рішення VII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)



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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2 Придбання компьютерно! техніки

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 19 546 250 0 19 546 250
2 Придбання комп'ютерної техніки 0 250 000 250 000

Усього 19 546 250 250 000 19 796 250

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021 -2025 роки 19 546 250 250 000 19 796 250
Усього 19 546 250 250 000 19 796 250

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1 затрат
Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 76.00 0.00 76.00
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 19 546 250.00 0.00 19 546 250.00



Безлюдівський селищний голова

2 продукту
г Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. План 3 000.00 0.00 3 000.00

Кількість прийнятих нормативно-правових актів од. План 240.00 0.00 240.00
3 ефективності

Кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника од. План 3 000.00 0.00 3 000.00

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника од. План 240.00 0.00 240.00

Витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Розрахункові витрати 257 187.50 0.00 257 187.50
4 ЯКОСТІ

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній 
кількості підготовлених відс. Розрахункові дані 100.00 0.00 100.00

Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх 
загальній кількості відс. Розрахункові дані 100.00 0.00 100.00

Придбання комп' ютерної техніки

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0.00 250 000.00 250 000.00

2 продукту
Кількість одиниць компьютерно!' техніки, що планується придбати од. План 0.00 25.00 25.00

3 ефективності
Середня вартість однієї одиниці компьютерно!' техніки грн. Розрахункові дані 0.00 10 000.00 10 000.00

4 якості
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 0.00 100.00 100.00

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

БУДНИК Лілія
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



ЗАТВЕРДЖУ X
Наказ Міністеї І.іансів України

26 серпня 201 ч , ,/Na 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
Від 29 грудня 2018 року Ne 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.05.2021 р. №44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555

2.

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

0110000 Безлюдівська селищна рада 04396555

3.

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

1П,, по,. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої10X1 \jyz. 1 ZUjzOUUUUUUОСВІТИ
_ ....... , — .... ... (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та «код бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) ,
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -5936870 гривень , у тому числі загального фонду - 5936870 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами,
Закон України "Про повну загальну середню освіту"
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Освіта"",
Рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Рішення VII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

І Забезпечення створення належних організаційних умов та належного санітарного стану і порядку в закладах загальної середньої освіти.

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдяч 'я.бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Оплата комунальних послуг закладам загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради 5 936 870 0 5 936 870
Усього 5 936 870 0 5 936 870

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 5 936 870.00 0.00 5 936 870.00

2 продукту
Кількість закладів загальної середньої освіти, за які 
сплачуватимуть комунальні послуги од. Розрахункові дані 5.00 0.00 5.00

3 ефективності
Середні витрати на 1 заклад середньої освіти для оплати 
комунальних послуг грн. Розрахункові дані 1 187 374.00 0.00 1 187 374.00

4 якості
Відсоток виконання відс. Розрахункові дані 100.00 0.00 100.00



ЗАТВЕРДЖУ *4
.. Наказ Мімісте; Ічансів України
\ 26 серпня 201^, N8 836

7 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року Na 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада 

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджет}-)

12,05.2021 р. №44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджет} )

0110000 Безлюдівська селищна рада

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

04396555

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0111026 1026

(найменування відповідального виконавця)

092] Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними
центрами

(код за ЄДРПОУ)

20526000000

(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 -15540 гривень , у тому числі загального фонду - 15540 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами,
Закон України "Про повну загальну середню освіту",
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Освіта"",
Рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Рішення VII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)

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

№ 
з/п Ціль державної політики

1 Створення умов для підвищення рівня професійної орієнтації та професійної підготовки учнів у міжшкільних ресурсних центрах

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами

Е. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Оплата комунальних послуг закладам загальної середньої освіти міжшкільним ресурсним центрам 15 540 0 15 540
Усього 15 540 0 15 540

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 15 540.00 0.00 15 540.00
2 продукту

закладів загальної середньої освіти міжшкільних ресурсних 
центрах од. Розрахункові дані 1.00 0.00 1.00

3 ефективності
Середні витрати на оплату комунальних послуг закладам загальної 
середньої освіти міжшкільних ресурсних центрах грн. Розрахункові дані 

с &
15 540.00 0.00 15 540.00

4 якості
Відсоток виконання відс. Розрахункові даиі 100.00 0.00 100.00



ЗАТВЕРДЖЕНО
4аказ Міністерства фінансів України
/> серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.05.2021 р. №44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Безлюдівська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

04396555
(код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Безлюдівська селищна рада 04396555

3.

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

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами0114* 111 ^111 и/ .. ... .первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
„ _ .. ... (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та .... . _

. , _ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1343280 гривень , у тому числі загального фонду - 843280 гривень та спеціального фонду - 500000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України.
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26 травня 2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконана для місцевих 
бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"
Наказ МОЗ України від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги"
Наказ МОЗ України №157 від 26.01.2018 "Про внесення змін до деяких наказів МОЗ України затвердження форм первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, що 
використовується в закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування",
Наказ МОЗ України №33 від 23.02.2000 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я"
Наказ МОЗ 01 України №592 від 02.12.2004 "Положення про інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики"



Рішення її сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2021 )ро селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
рішення VI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 16.03.2021р." Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради""
Рішення VII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення збереження енергоресурсів 743 280 0 743 280
2 Експертиза НСЗУ 100 000 0 100 000

3
Виконання робіт, щодо встановлення можливості доступу особам з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення до приміщень будівель КНП Безлюдівської селищної ради "ЦПМД №3 Харківського району"

0 500 000 500 000

Усього 843 280 500 000 1 343 280

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки 843 280 500 000 1 343 280
Усього 843 280 500 000 1 343 280

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



1 2 1 ч 3 4 5 6 7
забезпечення збереження енергоресурсів )

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 743 280.00 0.00 743 280.00

2 продукту
Кількість установ, що забезпечуються енергоносіями од. Лист 5.00 0.00 5.00

3 ефективності
Середні витрати на 1 установу для забезпечення оплати 
енергоносіїв грн. Розрахункові дані 148 656.00 0.00 148 656.00

4 якості
Відсоток виконання відс. Розрахункові дані 100.00 0.00 100.00

Експертиза НТЗУ

1 затрат
Обсяг видатків на виконання видатків грн. Кошторис 100 000.00 0.00 100 000.00

2 продукту
Кількість виготовленої документації на виконання завдання од. Лист 1.00 0.00 1.00

3 ефективності
Середні витрати на виконання завдання грн. Розрахункові дані 100 000.00 0.00 100 000.00

4 якості
Відсоток виконання відс. Розрахункові дані 100.00 0.00 100.00

Виконання робіт , щодо встановлення можливості доступу особам з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень будівель КНП Безлюдівської селищної ради "ЦПМД №3 Харківського району"

1 затрат
Обсяг витрат на виконання робіт грн. Кошторис 0.00 500 000.00 500 000.00

2 продукту
Кількість об'єктів, в яких планується проведення робіт од. Лист 0.00 5.00 5.00

3 ефективності
Середні витрати на проведення робіт грн. Розрахункові дані 0.00 100 000.00 100 000.00

4 ЯКОСТІ
Рівень готовності робіт відс. Розрахункові дані 0.00 100.00 100.00

Безлюдівський селищний голова КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

БУДНИК Лілія
(ініціали/ініціал. прізвище



ЗАТВЕРДЖЕНО

) Наказ Міністерства фінансів України

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

12.05.2021 р. №44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555

2.

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

0110000 Безлюдівська селищна рада 04396555

3.

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

0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 20526000000
транспортом окремим категоріям громадян

4.

, _ .. .... / -г - • (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та (код 1 ипової програмної класифікації видатків та т 7
_ . _ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _

кредитування бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3545000 гривень , у тому числі загального фонду - 3545000 гривень та спеціального фонду - 0_
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України «Про автомобільний транспорт»
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»
Закон України «Про охорону дитинства»
Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей. 



позбавлених батьківського піклування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 № 176 «Про зат іження Правил надання послуг пасажирського автомоб. і>го транспорту»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» від 17.05.1993 № 354
Наказ Мінсоцполітики від 14.05.2018 року № 688 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
"Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки
Рішення VII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення автомобільними перевізниками, які здійснюють обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування пільгового перевезення пасажирів, які 
відповідно до законодавства користуються такими правами

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати вартості проїзду автомобільним транспортом 3 545 000 0 3 545 000
Усього 3 545 000 0 3 545 000

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма соціального захисту населення сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 - 
2022 роки 3 545 000 0 3 545 000

Усього 3 545 000 0 3 545 000

11. Результативні показники бюджетної програми



Безлюдівський селищний голова

№ 
з/п

Показники
Г“

Одиниця виміру Джерело 
інформації Заі )іий фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 3 545 000.00 0.00 3 545 000.00
2 продукту

Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом од. Обліковані дані 7 601.00 0.00 7 601.00

3 ефективності
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд 
автомобільним транспортом грн. Розрахункові дані 38.86 0.00 38.86

4 ЯКОСТІ ЇК
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих відс. Розрахункові дані 100.00 0.00 100.00

КУЗЬМШОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

/*44«УУ 
обла^

12.0

вого управління Безлюдівської селищної ради БУДНИК Лілія
(ініціали/ініціал. прізвище)



X ЗАТВЕРДЖЕНО
) Наказ Міністерства фінансів України

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету )

12.05.2021 р. №44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Безлюдівська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

04396555
(код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Безлюдівська селищна рада 04396555

3.

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

011324і 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 20526000000
соціального забезпечення

. п .... , _ (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та . * «'««у « у,
с . _ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -5880831 гривень , у тому числі загального фонду - 5756695 гривень та спеціального фонду - 124136 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
Наказ Мінісоцполітики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Рішення V сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 09.02.2021р." Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради""
Рішення VII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)



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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верстам населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Надання соціальних послуг без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання соціальних послуг без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів 5 756 695 0 5 756 695
2 Придбання компьютерно!’ техніки 0 124 136 124 136

Усього 5 756 695 124 136 5 880 831

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

№ 
з/п

Найменування місцевої 1 регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки 124 136 124 136

2
Програма соціального захисту населення сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021- 
2022 роки 5 756 695 5 756 695

Усього 5 756 695 124 136 5 880 831

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Забезпечення надання соціальних послуг без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 5 756 695.00 0.00 5 756 695.00
2 продукту



Безлюдівський селищний голова

Кількість установ, що надають соціальні послуги од. Мережа 1.00 0.00 1.00
3 ефективності )

Середньомісячні витрати на надання соціальної послуги грн. Розрахункові дані 479 724.58 0.00 479 724.58
‘ 4 ЯКОСТІ

Відсоток виконання відс. Розрахункові дані 100.00 0.00 100.00
Придбання компьютерно!' техніки

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0.00 124 136.00 124 136.00

2 продукту
Кількість одиниць компьютерно!' техніки, що планується придбати од. План 0.00 12.00 12.00

3 ефективності
Середні витрати на придбання 1 одиниці компьютерно)" техніки грн. Розрахункові дані 0.00 10 344.67 10 344.67

4 ЯКОСТІ
Відсоток виконання завдання відс/ Розрахункові дані 0.00 100.00 100.00

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

БУДНИК Лілія
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

ііння Безлюдівської селищної ради

(підпис'



[ЗАТВЕРДЖЕНО
У Наказ Міністерства фінансів України

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

12.05.2021 р. №44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0110000 Безлюдівська селищна рада

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

04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 20526000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3408970 гривень , у тому числі загального фонду - 3396970 гривень та спеціального фонду - 12000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,
ЗУ "Про благоустрій населених пунктів"
Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 року «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 
що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Рішення VII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)

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



№ ' 
з/п Ціль державної політики

1 Покращення благоустрію, санітарного стану довкілля

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою селищ

8. Завдання бюджетної програми
№ 
з/п

Завдання

1 Підвищення рівня комфортності для проживання та впорядкування території селищ Безлюдівської селищної ради

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 селищ Безлюдівської селищної ради 3 396 970 0 3 396 970
2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування 0 12 000 12 000

Усього 3 396 970 12 000 3 408 970

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

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

1 2 3 4 5

1 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки 0 12 000 12 000
Усього 0 12 000 12 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Забезпечення підвищення рівня благоустрою селищ Безлюдівської селищної ради
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 3 369 970.00 0.00 3 369 970.00
Кількість штатних одиниць для облаштування території осіб Штатний розпис 11.75 0.00 11.75

2 продукту
Кількість об'єктів благоустрою од. Розрахункові дані 40.00 0.00 40.00

3 ефективності
Середні видатки на утримання 1 об'єкта благоустрію грн. Розрахункові дані 84 249.25 0.00 84 249.25

4 ЯКОСТІ



Безлюдівський селищний голова

3 Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані ) 100.00 0.00 100.00

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0.00 12 000.00 12 000.00

2 продукту

Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового 
використання од. Лист 0.00 1.00 1.00

3 ефективності

Середні витрати на придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування грн. Розрахункові дані 0.00 12 000.00 12 000.00

4 якості

Питома вага придбаного обладнання та предметів довгострокового 
користування відс. Розрахункові дані 0.00 100.00 100.00

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

БУДНИК Лілія
(ініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

12.05.2021 р. №44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Безлюдівська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

04396555
(код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Безлюдівська селищна рада 04396555

3.

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

0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 20526000000
.. . (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та ...... с .r v - класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування оюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -2794110 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2794110 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 року «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 
що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки
Рішення VII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)

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



№ 
з/п

. 7 .. . ........ >Ціль державної політики

1 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Проведення капітального ремонту житлових будинків
2 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

3 Капітальний ремонт кухонних блоків, туалетних кімнат та будівлі гуртожитку (крім квартир №14 загальною площею 15,7 кв.м.) по вулиці Миру №3 в селі Котляри Харківського 
району Харківської області

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №2, №83 по вул. Орешкова в сел.Васищеве 0 1 393 670 1 393 670
2 Капітальний ремонт вуличного освітлення в сел. Хорошево 0 510 230 510 230

3 Капітальний ремонт кухонних блоків, туалетних кімнат та будівлі гуртожитку (крім квартир №14 загальною 
площею 15,7 кв.м.) по вулиці Миру №3 в селі Котляри Харківського району Харківської області

0 890 210 890 210

Усього 0 2 794 110 2 794 110

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки 0 2 794 110 2 794 ПО
Усього 0 2 794 ПО 2 794 ПО

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №2, №83 по вул. Орешкова в сел.Васищеве
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0.00 1 393 670.00 1 393 670.00
кількість об’єктів житлового фонду (будинків), що потребують 
ремонту од. Розрахункові дані 0.00 2.00 2.00



2 продукту )---------------------
t кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується 

відремонтувати од. План 0.00 2.00 2.00

3 ефективності
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового 
фонду (будинку) грн. Розрахункові дані 0.00 696 835.00 696 835.00

4 якості
питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких 
планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів 
(будинків), що потребують капітального ремонту

відс. Розрахункові дані 0.00 100.00 100.00

Капітальний ремонт вуличного освітлення в сел. Хорошево

і затрат

кількість світлоточок, які планується встановити шт. Облікові дані 0.00 900.00 900.00

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0.00 510 230.00 510 230.00

2 продукту

рівень освітлення вулиць на кінець поточного року відс. Розрахункові дані 0.00 100.00 100.00

3 ефективності

середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік грн. Розрахункові дані 0.00 566.92 566.92

4 якості

питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби відс. Розрахункові дані 0.00 100.00 100.00

Капітальний ремонт кухонних блоків, туалетних кімнат та будівлі гуртожитку (крім квартир №14 загальною площею 15,7 кв.м.) по вулиці Миру №3 в 
селі Котляри Харківського району Харківської області

1 затрат



• Обсяг видатків на виконання завдання

J-----------------------

грн. Кошторис
)

0.00 890 210.00 890 210.00

2 продукту

кількість об’єктів житлового фонду (будинків), що планується 
відремонтувати од. План 0.00 1.00 1.00

3 ефективності

середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового 
фонду (будинку) грн. Розрахункові дані 0.00 890 210.00 890 210.00

4 якості

питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких 
планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів 
(будинків), що потребують капітального ремонту

відс.
fa,,

Розрахункові дані 0.00 100.00 100.00
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КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

БУДНИК Лілія
(ініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

28.05.2021 р. №44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555

2.

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

0110000 Безлюдівська селищна рада 04396555

3.

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

0П7370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 20526000000
територій

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

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)J кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3498265 гривень , у тому числі загального фонду - 287414 гривень та спеціального фонду - 3210851 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки
Рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Рішення VII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)

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



№ 
з/п

' ■ ................................ ................ )
• Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики у сфері будівництва, реконструкції, капітального ремонту, благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Капітальний ремонт огорожі, благоустрій території та облаштуввання місця під сміттєві баки для збору ТПВ за адресою: Харківська область,Харківський район, сел. Безлюдівка, вул. 
Зміївська,48

2 Облаштування майданчика (капітальний ремонт) для встановлення сцени по вул.Зміївській се. Безлюдівка Харківського району Харківської області

3 Монтаж, налагодження автоматичної пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та передавання тривожних сповіщень в амбулаторії загальної первиної сімейної медицини 
(АЗПСМ) за ажресою: Харківська обл. пгт.Васищеве

4 Капітальний ремонт приміщень КНП Безлюдівської селищної ради "ЦПМД№3 Харківського району" Амбулаторія ЗПСМ сел.Хорошево (каб.№16,каб.№18,каб.№21,хол№5,хол№6) за 
адресою сел.Хорошево, вул.Миру, буд.21

5 Співфінансування проекту "Let's do it!"

6 Поточний ремонт санітарно-технічної кімнати амбулаторії загальної практики сімейної медицини сел.Безлюдівка за адресою:Харківська область, Харківський район, смт.Безлюдівка, 
вул. Кооперативна, 3 2

7 Послуги з профілактичних випробувань та вимірювань силової та освітлювальної проводки, електрообладнання та заземлюючих пристроїв будівель КНП Безлюдівської селищної 
ради "ЦПМД№3 Харківського району"

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Капітальний ремонт огорожі, благоустрій території та облаштуввання місця під сміттєві баки для збору ТПВ за 
адресою: Харківська область,Харківський район, сел. Безлюдівка, вул. Зміївська,48

0 497 300 497 300

2 Облаштування майданчика (капітальний ремонт) для встановлення сцени по вул.Зміївській се. Безлюдівка 
Харківського району Харківської області

0 1 058 200 1 058 200

3
Монтаж, налагодження автоматичної пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та передавання 
тривожних сповіщень в амбулаторії загальної первиної сімейної медицини (АЗПСМ) за ажресою: Харківська 
обл. пгт.Васищеве

210 500 0 210 500

4
Капітальний ремонт приміщень КНП Безлюдівської селищної ради "ЦПМД№3 Харківського району" 
Амбулаторія ЗПСМ сел.Хорошево (каб.№16,каб.№ 18,каб.№21.хол№5,хол№6) за адресою сел.Хорошево, 
вул. Миру, буд.21

0 1 207 151 1 207 151

5 Співфінансування проекту "Let's do it!" 0 448 200 448 200

6 Поточний ремонт санітарно-технічної кімнати амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
сел.Безлюдівка за адресою:Харківська область, Харківський район, смт.Безлюдівка, вул.Кооперативна^

48 905 0 48 905



7 —
Послуги з профілактичних випробувань та вимірювань силової та освітлювальної проводки, 
електрообладнання та заземлюючих пристроїв будівель КНП Безлюдівської селищної ради "ЦПМД№3 
Харківського району"

28 009 0 28 009

Усього 287 414 3 210 851 3 498 265

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки 287 414 3 210851 3 498 265
Усього 287 414 3 210 851 3 498 265

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Капітальний ремонт огорожі, благоустрій території та облаштуввання місця під сміттєві баки для збору ТПВ за адресою: Харківська 
область,Харківський район, сел. Безлюдівка, вул. Зміївська,48

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0.00 497 300.00 497 300.00

2 продукту
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати грн. Розрахункові дані 0.00 1.00 1.00

3 ефективності
Середня вартість ремонту одного об'єкта тис.грн. Розрахункові дані 0.00 497 300.00 497 300.00

4 ЯКОСТІ
Питома вага відремонтованих об’єктів у загальній кількості об'єктів, 
що потребують ремонту відс. Розрахункові дані 0.00 100.00 100.00

Монтаж, налагодження автоматичної пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та передавання тривожних сповіщень в амбулаторії загальної первиної 
сімейної медицини (АЗПСМ) за адресою: Харківська обл. пгт.Васищеве

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 210 500.00 0.00 210 500.00

2 продукту
Кількість об'єктів для монтажу та налагодження пожежної 
сигналізації од. Розрахункові дані 1.00 0.00 1.00

3 ефективності
Середні витрати на 1 об'єкт для монтажу та налагодження грн. Розрахункові дані 210 500.00 0.00 210 500.00

4 якості
Рівень готовності об'єкта відс. Розрахункові дані 100.00 0.00 100.00

Облаштування майданчика (капітальний ремонт) для встановлення сцени по вул.Змїївській се. Безлюдівка Харківського району Харківської 
області



1 затрат
Обсяг вгдатків на виконання завдання грн. Кошторис 0.00 1 058 200.00 1 058 200.00

2 продукту
Кількість об'єктів майданчиків (капітальний ремонт) для 
встановлення сцени од. Розрахункові дані 0.00 1.00 1.00

3 ефективності
Середні витрати на 1 об'єкт майданчик (капітальний ремонт) для грн. Розрахункові дані 0.00 1 058 200.00 1 058 200.00

4 ЯКОСТІ
Рівень готовності об'єкта відс. Розрахункові дані 100.00 0.00 100.00

Капітальний ремонт приміщень КНП Безлюдівської селищної ради "L ПМД№3 Харківського району" Амбулаторія ЗПСМ сел.Хорошево
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0.00 1 207 151.00 1 207 151.00
2 продукту

Кількість об'єктів, що планується відремонтувати од. Облікові дані 0.00 1.00 1.00
3 ефективності

Середня вартість ремонту одного об'єкта грн. Розрахункові дані 0.00 1 207 151.00 1 207 151.00
4 ЯКОСТІ

Рівень готовності об'єкта відс. Розрахункові дані 0.00 100.00 100.00
Співфінансування проекту "Let's do it!"

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0.00 448 200.00 448 200.00

2 продукту
Кількість проектів, що планується співфінансувати од. Лист 0.00 1.00 1.00

3 ефективності
Середня вартість ремонту одного об'єкта грн. Розрахункові дані 0.00 448 200.00 448 200.00

4 ЯКОСТІ
Питома вага проведених проектів до запланованих відс. Розрахункові дані 0.00 100.00 100.00

Поточний ремонт санітарно-технічної кімнати амбулаторії загальної практики сімейної медицини сел.Безлюдівка за адресою:Харківська область, 
Харківський район, смт.Безлюдівка, вул.Кооперативна,32

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 48 905.00 0.00 48 905.00

2 продукту
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати од. Облікові дані 1.00 0.00 1.00

3 ефективності
Середня вартість ремонту одного об'єкта грн. Розрахункові дані 48 905.00 0.00 48 905.00

4 ЯКОСТІ
Рівень готовності об'єкта відс. Розрахункові дані 100.00 0.00 100.00

Послуги з профілактичних випробувань та вимірювань силової та освітлювальної проводки, електрообладнання та заземлюючих пристроїв 
будівель КНП Безлюдівської селищної ради "ЦПМД№3 Харківського району"

1 затрат



Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис ) 28 009.00 0.00 28 009.00
2 продукту

Кількість об'єктів, що планується виконати роботи з 
профілактичних випробувань освітлювальної проводки од. Облікові дані 1.00 0.00 1.00

3 ефективності
Середні витрати на виконання освітлювальних робіт на 1 об'єкт грн. Розрахункові дані 28 009.00 0.00 28 009.00

4 ЯКОСТІ
Рівень готовності об'єкта відс. Розрахункові дані 100.00 0.00 100.00

Безлюдівський селищний голова .

—
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КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

БУДНИК Лілія
(ініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.05.2021 р. №44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Безлюдівська селищна рада

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

04396555
(код Програмної класифікації видатків та
— кредитування місцевого бюджету)—

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах 20526000000

(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 -1165673 гривень , у тому числі загального фонду - 1165673 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни,
Бюджетний кодекс України,
Сімейний кодекс України,
Цивільний кодекс України,
Конвенцією ООН про права дитини,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,
Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI,
Закон України«Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI,
Закон України«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-Ш,
Закон України«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»від 13.01.2005 № 2342-1V,
Закон України«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР,
Закон України«Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII,



Закон Україг.и«Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII, j \
Закон України«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне 
управління"" № 1147 від 01.10.2010
Рішення VII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 

селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1
Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, 
запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, соціальному сирітству дітей, вчиненню дітьми правопорушень.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Здійснення службою у справах дітей Безлюдівської селищної ради наданих законодавством повноважень у 
сфері соціального захисту дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах

1 165 673 0 1 165 673

Усього 1 165 673 0 1 165 673

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



КУЗЬМІНОВ Микола

1 - * 2
1 2__________________________________________________________________ j з 4 Y2_____ 6 7

І затрат
Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 6 0.00 6
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 1 165 673.00 0.00 1 165 673.00

2 продукту
Кількість дітей та сиріт та позбавлених батьківського піклування осіб Облікові дані 32 0.00 32
Кількість будинків сімейного типу од. Облікові дані 1 0.00 1
Кількість підготовлених рішень, щодо захисту дітей од. Розрахункові дані 60 0.00 60
Представництво інтересів дітей в судах та інших органах влади од. Розрахункові дані 50 0.00 50
Кількість перевірок за місцем проживання од. Розрахункові дані 400 0.00 400

3 ефективності
Кількість прийнятих рішень на одного працівника од. Розрахункові дані 10 0.00 10
Кількість представництв інтересів дітей в судах та інших органах 
влади на одного працівника од. Розрахункові дані 8 0.00 8

Витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Розрахункові дані 194 278.83 0.00 194 278.83
Кількість перевірок за місцем проживання на одного працівника од. Розрахункові дані 67 0.00 67

4 ЯКОСТІ а„>>\
Відсоток виконання завдання відс. — Розрахункові дані 100.00 0.00 100.00

(ініціали/ініціал. прізвище)

селищним голова

ПОГОДЖЕНО:

На

№ 44^ 
'вська

інансового управління Безлюдівської селищної ради БУДНИК Лілія
(ініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
\ \ Наказ Міністерства фінансів України

) 26 серпня 2014 року Ns 836

' (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року Ns 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

12.05.2021 р. №44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Безлюдівська селищна рада

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

04396555

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0117130 7130

(найменування відповідального виконавця)

0421 Здійснення заходів із землеустрою

(код за ЄДРПОУ)

20526000000

(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 -104113 гривень , у тому числі загального фонду - 55050 гривень та спеціального фонду - 49063 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституції України
Бюджетний кодекс України
Земельний кодекс України
Цивільний кодекс України
Закон України «Про оренду землі»
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон України «Про основи містобудування»
Закон України «Про планування і забудову території»
Закон України «Про оцінку землі»;
Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»;
Закону України «Про землеустрій»
Постанови Кабінету Міністрів України «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення»
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»;
Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок проведення земельних аукціонів»



Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 2 )7-ВР зі змінами та доповненнями, )
Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 року «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 
що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021 -2025 роки
Рішення VII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Розв'язання екологічних та соціальних проблем селищ, розвитку ефективного конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва, розвитку землеустрою та економічно 
регульованого землекористування, охороні та підвищенню родючості ґрунтів, збереженню природних цінностей агроландшафтів

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 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 55050 55050

2
Проектно-вишу кувальні роботи з розроблення проекту землеустрою щодо зміни меж села Мовчани на території Харківського району 
Харківської області

49063 49063

Усього 55 050 49 063 104 113

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки 55 050 49 063 104 113
Усього 55 050 49 063 104 113

11. Результативні показники бюджетної програми



№ 
з/п Показники

1
\ Одиниця виміру

Джерело 
інформації Заг ний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 55 050.00 0.00 55 050.00
2 продукту

Кількість проектів землеустрою, що потребують інвентаризацію од. Облікові дані 4.00 0.00 4.00
3 ефективності

Середні видатки на виконання завдання грн. Розрахункові дані 13 762.50 0.00 13 762.50
4 ЯКОСТІ

Відсоток виготовлених проектів до тих, які необхідно 
проінвентаризувати відс. Розрахункові дані 100.00 0.00 100.00

Проектно-вишукувальні роботи з розроблення проекту землеустрою щодо зміни меж села Мовчани на території Харківського району Харківської області
1 затрат

Обсяг видатків на проектно-вишукувальні роботи з розроблення 
проекту землеустрою грн. Кошторис 0.00 49 063.00 49 063.00

2 продукту

Площа земель по яких планується зміна меж га. Облікова дані 0.00 55.00 55.00

3 ефективності

Середні витрати на 1 га, на які планується виготовлення проектів 
щодо зміни меж грн. Розрахункові дані 0.00 892.05 892.05

4 якості

Відсоток виготовленої документації до тої, яка планується до 
виготовлення відс. Розрахункові дані 0.00 100.00 100.00

Безлюдівський селищний голова

ління Безлюдівської селищної ради

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

БУДНИК Лілія
(ініціали/ініціал. прізвище)


