
УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від (Zf, JU2V/ сел. Безлюдівка № //-7

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), земельного кодексу України, цивільного кодексу 
України, закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік», закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР 
зі змінами та доповненнями, закону України «Про дошкільну освіту», закону 
України «Про оренду землі», закону України «Про основи містобудування», 
закону України «Про планування і забудову території», закону України «Про 
оцінку землі», закону 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», наказу Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу 
Міністерства фінансів України «Про затвердження складових Програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» від 
20.09.2017р. №793, наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження 
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» від 
01.10.2010р. № 1147, наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 
648 “Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування 
місцевих бюджетів”, наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження 
Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для 



місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих 
бюджетів» від 27.07.2011р. № 945, рішення II сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020р. «Про селищний бюджет 
Безлюдівської селищної ради на 2021 рік», рішення V сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 09.02.202 р. «Про внесення змін до рішення II сесії 
VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 р. «Про селищний 
бюджет Безлюдівської селищної ради», рішення VI сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 16.03.2021р. « Про внесення змін до рішення II 
сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 р. «Про селищний 
бюджет Безлюдівської селищної ради»», рішення VII сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021р. «Про внесення змін до рішення II сесії 
VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 р. «Про селищний 
бюджет Безлюдівської селищної ради» та додатків до нього (зі змінами), рішення 
VIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 19.05.2021р. «Про 
внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 
22.12.2020 р. «Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради» та додатків до 
нього (зі змінами), рішення IX сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 
03.06.2021р. «Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 22.12.2020 р. «Про селищний бюджет Безлюдівської селищної 
ради» та додатків до нього (зі змінами), рішення X сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 15.06.2021 «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), рішення XI 
сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 19.07.2021 «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), рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 
30.08.2021 «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), рішення XIII сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 17.09.2021 «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, 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 0111010 «Надання дошкільної освіти»;



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

1.4. КПКВКМБ 01112142 «Програми і централізовані заходи боротьби з 
туберкульозом»;

1.5. КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення»;
1.6. КПКВКМБ 0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
1.7. КПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду;
1.8. КПКВКМБ 0116020 « Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово- 
комунальні послуги»;

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

господарства»;
1.11. КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів»
1.12. КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально- 

економічного розвитку територій»
1.13. КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури»
1.14. КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони».
2. Затвердити бюджетні паспорта на 2021 рік:
2.1. КПКВКМБ 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту»;
2.2. КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови 

територій, (містобудівної документації)»

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

І їіерщий.примі ник розпорядження 
правах селищної ради 
ьного відділуачаль

Безлюдівс ї селищної ради 
Олена Боклаг



j ЗАТВЕРДЖЕНО
J 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 )

08.10.2021 р. № 117

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)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
0110150 0150 0111 забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 20526000000

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
_ .. / -г х •• (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 .. .... т
_ . с . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _ 7
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -20731270 гривень , у тому числі загального фонду - 20143672 гривень та спеціального фонду - 
587598 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
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" від 20.09.2017 № 793 ,
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’"' від 01.10.2010 № 1147
Рішення II сесії 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 сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 



селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі ■_ дми)
Рішення IX сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 03.06.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення X сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 15.06.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 12.07.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.08.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XIII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 17.09.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії 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 20 143 672 0 20 143 672
2 Придбання компютерної техніки 0 355 000 355 000
3 Придбання фототехніки та металевої конструкції 0 82 598 82 598
4 Придбання спліт-системи 0 150 000 150 000

Усього 20 143 672 587 598 20 731 270

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 2 )_ 4 5

1 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021 -2025 роки 0 587 598 587 598
Усього 0 587 598 587 598

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 гри. Кошторис 20 143 672,00 0,00 20 143 672,00

2 продукту
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 гри. Розрахункові витрати 265 048,32 0,00 265 048,32
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 компютерної техніки

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання гри. Кошторис 0,00 355 000,00 355 000,00

2 продукту

Кількість одиниць компьютерно! техніки, що планується придбати од. План 0,00 32 32

3 ефективності
Середня вартість однієї одиниці компьютерно! техніки гри. Розрахункові дані 0,00 11 093,75 11 093,75

4 якості
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Придбання фототехніки та металевої конструкції

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання гри. Кошторис 0,00 82 598,00 82 598,00

2 продукту



Безлюдівськийісел

Кількість предметів довгострокового користування, що плануєтьс 
придбати од. Рішення сесії 0,00 2,00 2,00

3 ефективності
Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового 
користування грн. Розрахункові дані 0,00 41 299,00 41 299,00

4 якості
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Придбання спліт-системи

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 150 000,00 150 000,00

2 продукту

Кількість предметів довгострокового користування, що планується 
придбати од. Рішення сесії 0,00 10,00 10,00

3 ефективності

Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового 
користування

У/'' р е
грн. Розрахункові дані 0,00 15 000,00 15 000,00

4 якості

Відсоток виконадаЛ^ХанняГ'''Т\ у£> \\
II 21 с 1 і К і А і \ **’’

відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕнд^^^—^^

08.10.2021 р.

м.п.

Начальник фінансового управління Безлюдівської селищної БУДНИК Лілія
(ініціали/ініціал прізвище)



Л 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 )

08.10.2021 р. № 117

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

І.

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. 0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 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 -18494890 гривень , у тому числі загального фонду - 17171590 гривень та спеціального фонду - 
1323300 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
Закон України "Про дошкільну освіту"
Наказ МОН від 10.07.2017 р.№ 992 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
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 від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
Рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Рішення IX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 03.06.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 17.09.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії 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 стабільного розвитку системи освіти громади відповідно до потреб суспільства, економіки, забезпечення особистого розвитку дітей та молоді згідно з їх 
індивідуальними здібностями і потребами.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 17 171 590 1 323 300 18 494 890

Усього 17 171 590 1 323 300 18 494 890

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

] 1. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

І затрат
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць од. Штатний розпис 1 13.74 0,00 113,74
кількість груп од. Мережа 17,00 0,00 17,00
кількість дошкільних навчальних закладів од. Мережа 3,00 0,00 3,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу

од. Штатний розпис 44,44 0,00 44,44

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од. Штатний розпис 58,30 0,00 58,30

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 6,00 0,00 6,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 6,00 0,00 6,00
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 17 171 590,00 1 323 300,00 18 494 890,00

2 продукту

кількість діїсй, що відвідують дошкільні заклади осіб
Табель обліку відвідування 
дітей 423,00 423,00 846,00

3 ефективності
середні витрати на 1 дитину грн. Розрахункові дані 40 594,78 0,00 40 594,78
Середня вартість одного діто-дні відвідування грн. Розрахункові дані 0,00 27,91 27,91

4 якості
відсоток охмбейн^дітбйдрйі^^юю освітою відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
кількість ^ів/відівідуваннд од. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

гоЛфа \\ z КУЗЬМІНОВ Микола
|oS її * ї \ і WVj і / ё & //

Р . Z/s L К1 їх їїНачальник фінансової о управління Безлюдівської gf лищі гфі раді- |13 с 11
М №j гі \ Z 7

08.10.2021 р. W,’ 77/
441336'%^/

М.П.

______А/ __2Г__=______
(підписі ( (ініціали/ініціал прізвище)

БУДНИК Лілія
/ (підпис) (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 )

08.10.2021 р. № 117

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)

0112111 2111

(найменування відповідального виконавця)

0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(код за ЄДРПОУ)

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 -1772380 гривень , у тому числі загального фонду - 1497980 гривень та спеціального фонду - 274400 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 виконаня 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"



Рішенні II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.20' "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" \
рішення VI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 16.03.20x.,>.' Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання х.езлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради""
Рішення VII сесії 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)
Рішення X сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 15.06.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XIII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 17.09.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії 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 992 980 0 992 980
2 Експертиза НСЗУ 50 000 0 50 000

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" 160 000 44 400 204 400

4 Придбання рециркулятора бактерицидного 50 000 0 50 000
5 Придбання апарат УВЧ-80-4 "Ундатерм" 0 50 000 50 000

6
Поточний ремонт будівлі щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 
будівлі та приміщень КНП"ЦПМД №3 Харківського району"за адресою: Харківський район, с.Хорошеве, 
вул.Миру,21, с.Котляри, вул.Миру,3 , смт.Безлюдівка, вул.Кооперативна,32

245 000 0 245 000

7 Придбання генераторів 0 180 000 180 000
Усього 1 497 980 274 400 1 772 380

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

гривень



№ 
з/п

Найменування місцевої / регіо >ної програми За ний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки 1 497 980 274 400 1 772 380
Усього 1 497 980 274 400 1 772 380

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 збереження енергоресурсів
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 992 980,00 0,00 992 980,00
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 грн. Розрахункові дані 198 596,00 0,00 198 596,00
4 якості

Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
Експертиза НСЗУ

1 затрат
Обсяг видатків на виконання видатків грн. Кошторис 50 000,00 0,00 50 000,00

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 50 000,00 0,00 50 000,00

4 якості

Відсоток виконання завдання 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 160 000,00 44 000,00 204 000,00

2 продукту

Кількість об'єктів, в яких планується проведення робіт од. Лист 5 2 7
3 ефективності

Середні витрати на проведення робіт грн. Розрахункові дані 32 000,00 22 000,00 54 000,00



4 якості
Рівень готовності робіт відс. Розрахункові дані 100,00 100,00 100,00

Придбання рециркулятора бактерицидного
1 затрат

Обсяг витрат на виконання завдання грн. Кошторис 50 000,00 0,00 50 000,00
2 продукту

Кількість рециркуляторів бактерициднів, що од. Рішення сесії 16,00 0,00 16,00
3 ефективності

Середні витрати на придбання одного рециркулятора 
бактерицидного

грн. Розрахункові дані 3 125,00 0,00 3 125,00

Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Придбання апарат УВЧ-80-4 "Ундатерм"

1 затрат

Обсяг витрат на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 50 000,00 50 000,00

2 продукту

Кількість апаратів УВЧ-80-4 "Ундатерм", що 
планується придбати

од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на придбання на одного апарата УВЧ- грн. Розрахункові дані 0,00 50 000,00 50 000,00

4 якості
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Поточний ремонт будівлі щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень КШГ'ЦПМД 
№3 Харківського району"за адресою: Харківський район, с.Хоропіеве, вул.Миру,21, с.Котляри, вул.Миру,3 , смт.Безлюдівка, вул.Кооперативна,32

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 245 000,00 0,00 245 000,00

2 продукту
Кількість будівель, де планується провести поточний од. Рішення сесії 3 0,00 3

3 ефективності
Середні витрати на проведення поточного ремонту грн. Розрахункові дані 81 667,00 0,00 81 667,00

4 якості
Рівень готовності відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Придбання генераторів
1 затрат

Обсяг витрат на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 180 000,00 180 000,00
2 продукту



Кількість генераторів, що планується придбати k ОД. Рішення сесії 0,00 4,00 4,00

3 ефективності
Середні витрати на придбання на одного генератора грн. Розрахункові дані 0,00 45 000,00 45 000,00

4 якості ____
Відсоток виконаний'з^вдаиня 

-.....  г/ \ Х----------------------------------
відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Безлюдівський селишниіШй^оваг---- r—""1 А __________ /'Чу
// f—r ! 1 1 Л 1 \ 11 (ПІДЩІС) І

ПОГОДЖЕНО: \\І%\ 1
\\ /Су Ц _—-г—-

Начальник фінансового управління. БузлкщійСІ^<^^лищн<>ї^й^сЛ^£І£є^^^^^£^^£^£^

08.10.2021 р. І^*иІ /А 1,77
М.п. 1 М1 v \ J /s 5 1

^4 Л/
'^^<<>33608 4>^Z

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

БУДНИК Лілія
(ініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
і 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 )

08.10.2021 р. № 117

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 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

кредитування місцевого бюджету)

0112142 2142 0763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 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 -131300 гривень , у тому числі загального фонду - 131300 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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"
Програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2021 -2023 роки



Рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.20"'" "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Рішення XIII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 17.09.x. Л "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликаних 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)

Алюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Проведення протитуберкульозних заходів та контролю за поширенням епідемії туберкульозу в селах та селищах, які увійшли до Безлюдівської селищної ради, своєчасне виявлення, 
діагностика, лікування та його профілактика, проведення своєчасних та всеосяжних диспансерних та санітарно-соціальних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1
Закупівля туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики та інформування населення через засоби масової інформації ( газета Трибуна трудящих) про необхідність та методи 
профілактики туберкульозу;

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Придбання туберкуліну 131 300 0 131 300
Усього 131 300 0 131 300

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 боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2021 -2023 роки 131 300 0 131 300
Усього 131 300 0 131 300

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 131 300,00 0,00 131 300,00

2 продукту
Кількість туберкуліну, який необхідно придбати од. Розрахункові дані 5 000,00 0,00 5 000,00

3 ефективності



Безлюдівський селищні

Середні витрати для придбання 1 дози туберкуліну грн. Розрахункові дані 26,26 0,00 26,26
4 ЯКОСТІ

Відсоток виконання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

І ПІДПИС)

■*<13360°

Начальник фінансовог(\уир БУДНИК Лілія
(ініціали/ініціал. прізвище)

08.10.2021 р.

м.п.



\ X 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 )

08.10.2021 р. № 117

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0110000 Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 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 -942240 гривень , у тому числі загального фонду - 942240 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"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства соціальної політики 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"
Програма соціального захисту населення сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 -2022 роки
Рішення II сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Рішення VI сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 16.03.2021 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради""
Рішення XIII сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликаннявід 17.09.2021 " Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"



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

1 Забезпечення соціальної підтримки та оздоровлення громадян

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної та фінансової підтримки найбільш незахищеним верствам населення, оздоровлення осіб з інвалідністю від загального захворювання та захворювання з дитинства, 
ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1
Надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне 
забезпечення громадян, які мешкають на території Безлюдівської селищної ради в рамках Програми соціального захисту населення сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської 
селищної ради на 2021-2022 роки та комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення та проведення 
інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення громадян, які 
мешкають на території Безлюдівської селищної ради в рамках Програми соціального захисту населення сіл та 
селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 -2022 роки

720 000 0 720 000

2

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення громадян 
(санаторно-курортне лікування), які мешкають на території Безлюдівської селищної ради в рамках Програми 
соціального захисту населення сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 
роки та комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки

222 240 0 222 240

Усього 942 240 0 942 240

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 увійш: р складу Безлюдівської селищної ради на 2021 - 
2022 роки

)о 000 0 720 000

2 Комплексна програма соціального захисту населення Харківської області на 202 і -2025 роки 222 240 0 222 240

Усього 942 240 0 942 240

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

1.1

Видатки на надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним 
та вразливим категоріям населення сіл та селищ, що увійшли до 
складу Безлюдівської селищної ради

грн. Кошторис 720 000,00 0,00 720 000.00

1.2

Видатки на проведення санаторно-курортного лікування громадян, 
що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених 
до категорії 1

грн. Кошторис 41 310,00 0,00 41 310,00

1.3

Видатки на проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах 
Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в 
антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у 
районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
учасників бойових дій

грн. Кошторис ЗО 800,00 0,00 30 800,00

1.4

Видатки на проведення санаторно-курортного лікування 
постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих 
дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою)

грн. Кошторис 9 970,00 0,00 9 970,00

1.5

Видатки на проведення організації санаторно - курортного 
лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з 
інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких 
поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських 
переслідувань", постраждалих учасників Революції Гідності у 
санаторно-курортних закладах Харківської області

грн. Кошторис 140 160,00 0,00 140 160,00

2 продукту

2.1

Кількість громадян з числа найбільш незахищених та вразливих 
категорій населення сіл та селищ, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради, які потребують надання матеріальної 
допомоги

осіб Розрахункові дані 360 0 360

2.2

Кількість громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, віднесених до категорії 1, які потребують санаторно- 
курортного лікування громадян

осіб
Потреба в путівках згідно 
поданих заяв 5 0 5



2.3

Кількість осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористич 
операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 
і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її 
проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників 
бойових дій, які потребують відпочинку у санаторно-курортних 
закладах Харківської області

осіб Потреба у путівках згідно 
поданих заяв 4 С 4

24

Кільість постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та 
потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких 
пов’язана з Чорнобильською катастрофою), які потребують 
санаторно-курортного лікування

осіб
Потреба у путівках згідно 
поданих заяв 1 0 1

2.5

Кількість осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з 
інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких 
поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських 
переслідувань", постраждалих учасників Революції Гідності у 
санаторно-курортних закладах Харківської області, які потребують 
санаторно-курортного лікування

осіб Потреба у путівках згідно 
поданих заяв 17 0 17

3 ефективності

3.1

Середній розмір матеріальної допомоги громадянам з числа 
найбільш незахищених та вразливих категорій населення сіл та 
селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради

грн. Розрахункові дані 2 000,00 0,00 2 000,00

3.2

Середній розмір вартості путівки на лікування однієї особи з числа 
громадян, що постаждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи, 
віднесені до категорії 1

грн. Розрахункові дані 8 262,00 0,00 8 262,00

3.3

Середній розмір вартості путівки для проведення відпочинку у 
санаторно-курортних закладах Харківської області з числа осіб, які 
безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів 
їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій

грн. Розрахункові дані 7 700,00 0,00 7 700,00

3.4

Середній розмір вартості путівки для проведення санаторно- 
курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до 
категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, 
інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою)

грн. Розрахункові дані 9 970,00 0,00 9 970,00

3.5

Середній розмір вартості путівки для проведення санаторно- 
курортного лікування громадян з числа осіб з інвалідністю з 
дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія 
Законів України "Про статус ветеранів війни.гарантії їх соціального 
захисту" та "Про жерви нацистських переслідувань", постраждалих 
учасників Революції Гідності у санаторно-курортних закладах 
Харківської області

грн. Розрахункові дані 8 244,71 0,00 8 244,71



-—•-------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Безлюдівськи^ЛзцйцЙий-иш^^уЛ / Микола КУЗЬМІНОВ

4 ЯКОСТІ
4.1 '' Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

4.2 Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

4 3 Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

4.4 Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

4.5 Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
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Начальник Фінансового у правд і ння БезшЬді вської се лищної pajrt/^K

08.10.2021 р. ---- -—hlfll
м п A

\?с, -V>-.---- ///
'3360В

(ініціали/ініціал. прізвище)

zf' <" Лілія Будник
/ (підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
лаказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 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 )

08.10.2021 р. № 117

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)

-п-, по,„ Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-0115031 5031 0810 н J F J 20526000000юнацьких спортивних шкіл
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

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

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -916685 гривень , у тому числі загального фонду - 916685 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
•» ' Г ■ >

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.
Постанова КМУ №993 від 05.11.2008 року "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"
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"" № 1 147 від 01.10.2010
Наказ Міністерства молоді та спорту УКраїни від 23.11.2016 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
Рішення X сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 15.06.2021 "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)
Рішення XIII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 17.09.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії 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 Розвиток сфери фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок 
здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення функціонування закладу спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього 916 685 0 916 685

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
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл од. Мережа 1,00 0,00 1,00
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 916 685,00 0,00 916 685,00

Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл осіб Штатний розпис 18,25 0,00 18,25
2 продукту

Кількість учнів ДЮСШ осіб Облікові дані 357,00 0,00 357,00
Кількість учнів ДЮСШ, що прийняли участь у змагання осіб Облікові дані 230,00 0,00 230,00

3 ефективності
Середні витрати на 1 учня ДЮСШ грн. Розрахункові дані 2 567,75 0,00 2 567,75

4 ЯКОСТІ





відс. Розрахункові дані 3,00 0,00 3,00

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

БУДНИК Лілія
(ініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
іНаказ Міністерства фінансів України

/2S 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 )

08.10.2021 р. № 117

1.

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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)

0116011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 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 . гг гг *

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

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -663327 гривень , у тому числі загального фонду - 663327 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 житлово-комунальні послуги»,
Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,

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 сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.08.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XIII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 17.09.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії 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 в галузі житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Проведення поточного ремонту житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку №5 по вул.Орєшкова в сел.Васищеве 37 900 0 37 900

2
Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: Харківська область. Харківський район, провулок Овочевий, 
буд. №6/9

599 827 0 599 827

3 Придбання вхідних дверей для гуртожитку с.Котляри, вул.Миру,3 25 600 0 25 600
Усього 663 327 0 663 327

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

Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку №5 по вул.Орєшкова в сел.Васищеве
1 затрат

метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують 
ремонту (в розрізі їх видів)

кв. м. Кошторис 100,00 0,00 100,00

2 продукту
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метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що планується 
відремонтувати (в розрізі їх видів)

кв. м. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

3 ефективності
середня вартість ремонту 1 кв. м об'єкта житлового фонду 
(будинку) грн. Розрахункові дані 379,00 0,00 379,00

4 якості
питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де 
планується проведення ремонту, до метражу, щопотребує 
ремонту

відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, провулок Овочевий, буд. №6/9
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 599 827,00 0,00 599 827,00
2 продукту

Кількість об'єктів, що планується відремонтувати од. Рішення сесії 1,00 0,00 1,00
3 ефективності

Середня вартість ремонту одного об'єкта грн. Розрахункові дані 599 827,00 0,00 599 827,00
4 якості

Рівень готовності об'єкта відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
Придбання вхідних дверей для гуртожитку с.Котляри, вул.Миру,3

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 25 600,00 0,00 25 600,00

2 продукту
Кількість дверей, що планується придбати од. Рішення сесії 2,00 0,00 2,00

3 ефективності
Середні витрати на придбання одних дверей грн. Розрахункові дані 12 800,00 0,00 12 800,00

4 якості а с е
Відсоток виконаьу^^авдання ^^ відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

1st )м

ПОГОДЖЕНІ«AvVg/J

Начальникфінаі(сового^чівафЛіНИя/§рЙк)дівськоїсел^цдЦдураді) І jg
йд /V/

08.10.2021 р.

М.П.

(підпис) < (ініціали/ініціал прізвище)

''' z, > ' /Z- БУДНИК Лілія
/ (підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)



УТВЕРДЖЕНО
лаз 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 )

08.10.2021 р. № 117

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)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
0116020 6020 0620 _ ■ 20526000000виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

. . (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 к _ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)
г кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -12993500 гривень , у тому числі загального фонду - 5143500 гривень та спеціального фонду - 
7850000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
у - Г - >

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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися 
з усіх місцевих бюджетів" №945 від 27.07.2011, 
Рішення X сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 15.06.2021 "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) 
Рішення XI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 12.07.2021 "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)



Рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.08.2021 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Б<_ Здівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XIII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 17.09.2021 "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 Фінансова підтримка комунального підприємства

7. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка комунального підприємства

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення фінансової підтримки комунальних підприємств 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 фінансової підтримки КП "Котлярівське” Безлюдівської селищної ради 1 143 500 1 550 000 2 693 500

2
Для проведення реконструкції газового обладнання (топкової) Васищівського селищного клубу за адресою 
вул.Орешкова,45 Васищево Харківського району Харківської області

0 300 000 300 000

3
На придбання котелень, проведення проектно-вишукувальних робіт по відновленню і реконструкції газових 
котелень (розміщених за адресами : сел.Безлюдівка, вул.Перемоги, 144а;сел.Васищево, вул.Орешкова,35-к; 
сел.Хорошево, вул.Горького, 1а

0 6 000 000 6 000 000

4 Надання поворотної фінансової підтримки КП "Комуненерго" 4 000 000 0 4 000 000
Усього 5 143 500 7 850 000 12 993 500

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 фінансової підтримки комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 р.р. 5 143 500 7 850 000 12 993 500
Усього 5 143 500 7 850 000 12 993 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



1 2 3 4 6 7

Забезпечення фінансової підтримки КП "Котлярівське" Безлюдівської селищної ради
1 затрат

Обсяг коштів на виконання завдання грн. Кошторис 1 143 500,00 1 550 000,00 2 693 500,00
2 продукту

Кількість комунальних підприємств, що потребують 
фінансової підтримки

од. Рішення сесії 1,00 1,00 2,00

3 ефективності
Середні витрати на фінансову підтримку одного 
комунального підприємства

грн. Розрахункові дані 1 143 500,00 1 550 000,00 2 693 500,00

4 якості

Питома вага наданої фінансової підтримки до запланованої відс. Розрахункові дані 100,00 100,00 200,00

Для проведення реконструкції газового обладнання (топкової) Васишівського селищного клубу за адресою вул.Орешкова,45 Васищево Харківського
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 300 000,00 300 000,00
2 продукту

Кількість об'єктів, де планується провести реконструкцію 
газового обладнання

од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення одного об'єкта, де планується 
проведення реконструкції газового обладнання

грн. Розрахункові дані 0,00 300 000,00 300 000,00

4 якості

Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

На придбання котелень, проведення проектно-вишукувальних робіт по відновленню і реконструкції газових котелень (розміщених за адресами : 
сел.Безлюдівка, вул.Перемоги,144а;сел.Васищево, вул.Орешкова,35-к; сел.Хорошево, вул.Горького,1а

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00

2 продукту
Кількість об'єктів, що планується придбати та провести 
роботи

од. Рішення сесії 0,00 3,00 3,00

3 ефективності
Середні витрати на придбання та проведення робіт на 
одному об'єкту

грн. Розрахункові дані 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

4 якості
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Надання поворотної фінансової підтримки КП "Комуненерго"
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00
2 продукту

Кількість підприємств, яким планується надати поворотну 
фінансову підтримку

од. Рішення сесії 1,00 0,00 1,00



3 ефективності ')_
Середні витрати на надання фінансової підтримки одному 
підприємству грн. Розрахункові дані 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00

4 якості ...... .. _
Відсоток виконання завданий J с відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Безлюдівський селищний голова, ; іІ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Безлюдівської селищної ради ’

/л? ч?/
08.10.2021 р. //і / \Ч

М.П. М?//
Ж / 7^///

\ У 3 //

Zz7 КУЗЬМІНОВ Микола
(пдоис) (ініціали/ініціал. прізвище)

БУДНИК Лілія
/ (підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
Р6 серпня 2014 року № 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 )

08.10.2021 р. № 117

1.

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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)

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 20526000000
, „ .. . т _ ж- (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 . . г г г т ' м v.y,

с , -сі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) r J

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -8149770 гривень , у тому числі загального фонду - 3514970 гривень та спеціального фонду - 
4634800 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Рішення VII сесії 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 
іелищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення ЇХ сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 03.06.2021 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
іелищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)



Рішення X сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 15.06.202 і "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 зк ми) )
Рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.08.2021 "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)
Рішення XIII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 17.09.2021 "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 3 446 970 0 3 446 970
2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування 0 311 600 311 600

3
Проведення благоустрою населених пунктів Безлюдівської територіальної громади "Капітальний ремонт 
огорожі стадіону та глядацьких трибун смт.Безлюдівка" 0 600 000 600 000

5
Придбання трактора Беларус-892.2, подрібнювана деревини з фаркопом для причепа з боковою подачею 
сировини, причепу, навантажувального обладнання, косарки роторної, екскаватора - навантажувача JCB ЗСХ 0 3 723 200 3 723 200

7
Послуги з виконання топографо-геодезичної зйомки земельних ділянок (Безлюдівка, Лизогубівка,Шубіне) для 
виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення 68 000 0 68 000

Усього 3 514 970 4 634 800 8 149 770

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 по благоустрою, озеленення стану довкілля сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної 
ради на 2021 - 2022 роки 3 514 970 4 634 800 8 149 770



З 514 970 4 634 800 8 149 770

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього

№ 
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 3 446 970,00 0,00 3 446 970,00
Кількість штатних одиниць для облаштування території осіб Штатний розпис 14,45 0,00 14,45

2 продукту
Кількість об'єктів благоустрою од. Розрахункові дані 40 0,00 40

3 ефективності
Середні видатки на утримання 1 об'єкта благоустрію грн. Розрахункові дані 86 174,25 0,00 86 174,25

4 якості

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 0,00 311 600,00 311 600,00
2 продукту

Кількість придбаного обладнання та предметів 
довгострокового використання од. Лист 0,00 10 3

3 ефективності

Середні витрати на придбання одного предмета 
довгострокового користування

грн. Розрахункові дані 0,00 31 160,00 31 160,00

4 якості
Питома вага придбаного обладнання та предметів відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Проведення благоустрою населених пунктів Безлюдівської територіальної громади ’’Капітальний ремонт огорожі стадіону та глядацьких трибун 
смт.Безлюдівка"

1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 600 000,00 600 000,00
2 продукту

Кількість об'єктів, де планується провести капітальний од. Рішення сесії 0,00 1 1
3 ефективності

Середні витрати на проведення капітального ремонту одного 
об'єкта

грн. Розрахункові дані 0,00 600 000,00 600 000,00



«Ж

4 якості

Рівень готовності і відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Придбання трактора Беларус-892.2, подрібнювана деревини з фаркопом для причепа з боковою подачею сировини, причепу, навантажувального обладнання, 
косарки роторної, екскаватора - навантажувача JCB ЗСХ

1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 3 723 200,00 3 723 200,00

2 продукту
Кількість предметів довгострокового використання од. Рішення сесії 0,00 6 6

3 ефективності
Середні витрати на придбання одного предмета грн. Розрахункові дані 0,00 620 533,33 620 533,33

4 якості
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Послуги з виконання топографо-геодезичної зйомки земельних ділянок (Безлюдівка, Лизогубівка,Шубіне) для виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт вуличного освітлення

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 68 000,00 0,00 68 000,00

2 продукту
Кількість земельних ділянок, де планується топографо-геодезична 
зйомка од. Розрахункові дані 1 0,00 1

3 ефективності

Середні витрати на проведення топографо-геодезичної зйомки грн. Розрахункові дані 68 000,00 0,00 68 000,00

4 ЯКОСТІ
Відсоток виконання завдац#Ку. а с е відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

КУЗЬМІНОВ Микола
(інішали/ініціал прізвище)

Безлюдівський селишни

Начальник фінансового упр

обласу^-^^

(ПІДПИС)

ПОГОДЖЕНО:

08.10.2021 р.
м.п.

БУДНИК Лілія___________
(ініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Чаказ Міністерства фінансів України

5 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 )

08.10.2021 р. № 117

1.

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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)

0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 20526000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функцюнальної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

„ к- „ л с- , класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _ J }

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -2944110 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2944110 
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 У країни "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)
Рішення XIII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 17.09.2021 "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 р< рація бюджетної програми

№ 
з/п

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 510230 510230

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

4
Капітальний ремонт зовнішньої та внутрішньо будинкової мережі електропостачання житлового будинку по 
вул.Миру, 1 с.Котляри

0 150 000 150 000

Усього 0 2 944 ПО 2 944 ПО

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 2 944 ПО 2 944 110
Усього 0 2 944 ПО 2 944 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 1
.....

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 1 393 670,ОС 1 393 670,00

кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що 
потребують ремонту од. Розрахункові дані 0,00 2,00 2,00

2 продукту

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 
к-іпкк-ості об'єктів (бл/линківк пю потпебують капітального

відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Капітальний ремонт вуличного освітлення в сел. Хорошево

1 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 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 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)

Г“
грн. Розрахункові дані 0,00 890 210,00 890 210,00

4 якості

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

відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Капітальний ремонт зовнішньої та внутрішньо будинкової мережі електропостачання житлового будинку по вул.Миру,! с.Котляри

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 150 000,00 150 000,00

2 продукту

Кількість мереж електропостачання, де планується провести 
капітальний ремонт

од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення одного капітального ремонту грн. Розрахункові дані 0,00 150 000,00 150 000,00

4 якості
Відсоток виконання закДанн^~>.

L----------------------------------- ...--------------0 Є -------------------------------------- відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Безлюдівськии селипіиии голова -------

/Ь §( ІМЛІ II z^XbbK0'cfv\
ПОГОДЖЕНЬ 3 ПШ яМІ

U'iV /«> ~ Il Их fir
Начальник фінансово управління Безйнмівської сепфцнрї ради / N * ||

\\ы \ \2—-2 /ХГ//
08.10.2021 р. Ж \ / $
М-П- '33608

________ КУЗЬМІНОВ Микола
(підіжс) і (ініціали/ініціал. прізвище)

«. БУДНИК Лілія____________
(підпис) (ініціали'ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
\каз Міністерства фінансів України

ю 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 )

08.10.2021 р. № 117

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

] 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)

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 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
к , класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _
г ' кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3284488 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3284488 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
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 XI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 12.07.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.08.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XIII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 17.09.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії 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 Розвиток закладів і установ освіти спрямований на реконструкції даних закладів

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Провести капітальний ремонт загальноосвітних навчальних закладів

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 будівлі Безлюдівського ДНЗ (ясла-садок) за адресою: Харківська область, Харківський р-н 
смт.Безлюдівка, в"їзд Стадіонний 4А

0 2 200 000 2 200 000

2
Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт частини системи опалення у 
будівлі КЗ "Хорошівський ліцей" Безлюдівської селищної ради за адресою Харківська область, Харківський 
район, смт.Хорошево, вул.Культури№35/ пров.Горького 1

0 60 000 60 000

3
Капітальний ремонт частини системи опалення у будівлі КЗ "Хорошівський ліцей" Безлюдівської селищної 
ради за адресою Харківська область. Харківський район, смт.Хорошеве, вул.Культури№35/ пров.Горького 1 0 1 004 488 1 004 488

4
Виготовлення проектно-кошторисної документації за робочим проектом на "Реконструкція приміщення 
Лизогубівської ЗОШ І-ІП ступенів з прибудово!' спортивної зали, їдальні та навчальних закладів за адресою: 
Харківська область, Харківський район, с.Лизогубівка, вул.Шкільна, №22, Коригування"

0 20 000 20 000

Усього 0 3 284 488 3 284 488

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 3 284 488 3 284 488
Усього 0 3 284 488 3 284 488

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 будівлі Безлюдівського ДНЗ (ясла-садок) за адресою: Харківська область, Харківський р-н смт.Безлюдівка, в"їзд Стадіонний 4А



1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00

2 продукту
Кількість закладів, що планується реконструювати од. Розрахункові дані 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта грн. Розрахункові дані 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00

4 якості
Рівень готовності об' єктів капітального ремонту відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00
Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт частини системи опалення у будівлі КЗ "Хорошівський ліцей" Безлюдівської 

селищної ради за адресою :Харківська область, Харківський район, смт.Хорошево, вул.Культури№35/ пров.Горького 1

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 60 000,00 60 000,00

2 продукту

Кількість об’єктів, де планується виготовлення проектно- 
кошторисної документації

од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення однієї проектно-кошторисної 
документації

грн. Розрахункові дані 0,00 60 000,00 60 000,00

4 якості
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Капітальний ремонт частини системи опалення у будівлі КЗ "Хорошівський ліцей" Безлюдівської селищної ради за адресою Харківська область, 
Харківський район, смт.Хорошеве, вул.Культури№35/ пров.Горького 1

1 затрат
Обсяг виконання завдання грн. Кошторис 0,00 1 004 488,00 1 004 488,00

2 продукту
Кількість об'єктів, де планується капітальний ремонт 
системи опалення

од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності

Середні витрати на проведення капітального ремонту 
системи опалення одного об' єкта

грн. Розрахункові дані 0,00 1 004 488,00 1 004 488,00

4 якості
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Виготовлення проектно-кошторисної документації за робочим проектом на "Реконструкція приміщення Лизогубівської ЗОШ І-ІП ступенів з прибудово!’ 
спортивної зали, їдальні та навчальних закладів за адресою: Харківська область, Харківський район, с.Лизогубівка, вул.Шкільна, №22, Коригування"

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 20 000,00 20 000,00

2 продукту
Кількість об'єктів, де планується виготовлення проектно- 
кошторисної документації

од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00



КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал прізвище)

3 ефективності
і-------------------------------- ------- ч-------------------

Середні витрати на проведення однієї проектно-кошторисної 
документації грн. Розрахункові дані 0,00 20 000,00 20 000,00

4 ЯКОСТІ

Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

БУДНИК Лілія
(ініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
уаз Міністерства фінансів України
//серпня 2014 року № 836

(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 бюджету )

08.10.2021 р.№ 117

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку __________
З 0117370 7370 0490 .„ 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 ...... _

и к * . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування оюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -6442307 гривень , у тому числі загального фонду - 598575 гривень та спеціального фонду - 5843732 
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 сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Рішення VII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення IX сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 03.06.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення X сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 15.06.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 



селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змін'чи)
Рішення XI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 12.07.202. їро внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Бс дівської селищної ради від22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.08.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XIII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 17.09.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії 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 КИП 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,32

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

8
Співфінансування проекту HELP Клініка: доступність до якісних медичних послуг

9
Капітальний ремонт будівлі за адресою:Харківська область, Харківський район, смт.Безлюдівка, вул.3міївська,48

10
Капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, вул.Орєшкова,49

11
Улаштування системи вентиляції в підвальному приміщенні будівлі за адресою : Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул.3міївська,48/2(капітальний ремонт)

12
Капітальний ремонт братської могили воїнів-визволителів у Великій Вітчизняній війни 1941-1945 рр. за адресою : вул.Миру, в сел.Хорошево, Харківського району, Харківської 
області

13
Капітальний ремонт м’якої покрівлі будівлі покрівлі за адресою: Харківська область, Харківський район. смт.Безлюдівка, в’ їзд Мостобудівників, 13

14
Поточний ремонт каналізаційної мережі в Безлюдівському юридичному ліцею ім. Івана Підкопая за адресою: Харківська область. Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Перемоги, 
буд. 144-а



15

16

Послуги технічного нагляду виконаних робіт з улаштування майдани А для роздрібного збору сміття (капітальний ремонт) на території Безлюдівської селищної ради

Капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою Харківська область. Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Перемоги.буд. №85 Л

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 сел. 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,32 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

8 Співфінансування проекту HELP Клініка: доступність до якісних медичних послуг 173 905 282 898 456 803

9
Капітальний ремонт будівлі за адресою:Харківська область, Харківський район. смт.Безлюдівка, 
вул.3міївська,48

0 697 780 697 780

10
Капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, 
вул.Орєшкова,49

0 165 995 165 995

11
Улаштування системи вентиляції в підвальному приміщенні будівлі за адресою : Харківська область, 
Харківський район, смт. Безлюдівка. вул. Зміївська,48/2( капітальний ремонт) 0 366 288 366 288

12
Капітальний ремонт братської могили воїнів-визволителів у Великій Вітчизняній війни 1941-1945 рр. за 
адресою : вул.Миру, в сел.Хорошево, Харківського району, Харківської області 0 288 732 288 732

13
Капітальний ремонт м'якої покрівлі будівлі покрівлі за адресою: Харківська область, Харківський район, 
смт.Безлюдівка, в' їзд Мостобудівників, 13

0 400 000 400 000

14
Поточний ремонт каналізаційної мережі в Безлюдівському юридичному ліцею ім. Івана Підкопая за адресою: 
Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Перемоги, буд. 144-а

131 256 0 131 256

15
Послуги технічного нагляду виконаних робіт з улаштування майданчиків для роздрібного збору сміття 
(капітальний ремонт) на території Безлюдівської селищної ради 6 000 0 6 000

16
Капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. 
Перемоги,буд. №85 Л

0 431 188 431 188

Усього 598 575 5 843 732 6 442 307

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



гривень

№ 
з/п

г----------------------------------------------------------------------------------------- )-------------------------------------------------------------
Найменування місцевої / регіональної програми Загальній фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки 598 575 5 843 732 6 442 307
Усього 598 575 5 843 732 6 442 307

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 
пожежної сигналізації 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 сел. Безлюдівка Харківського району Харківської 
області

1 затрат

Обсяг видатків 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 
встановлення сцени грн. Розрахункові дані 0,00 1 058 200,00 1 058 200,00

4 якості

Рівень готовності об'єкта відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

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

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!"

і 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 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 практи
Харківський район, смт.Безлю^

ки сімейної медицини сел.Безлюдівка за адресою:Харк 
дівка, вул.Кооперативна,32

вська область,

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

Сеоедня вартість ремонту одного об'єкта грн. Розрахункові дані 48 905,00 0,00 48 905,00



4 ЯКОСТІ ) А
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"

і 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

Співфінансування проекту HELP Клініка: доступність до якісних медичних послуг
і затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 173 905,00 282 898,00 456 803,00
2 продукту

Кількість проектів, що планується співфінансувати од. Рішення сесії 1,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середня вартість одного об'єкта грн. Розрахункові дані 173 905,00 282 898.00 456 803,00

4 ЯКОСТІ

Питома вага проведених проектів до запланованих відс. Розрахункові дані 100,00 100,00 100,00

Капітальний ремонт будівлі за адресою:Харківська область, Харківський район, смт.Безлюдівка, вул.3міївська,48
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 697 780,00 697 780,00

2 продукту

Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення капітального ремонта одного 
об'єкта

грн. Розрахункові дані 0,00 697 780,00 697 780,00

4 ЯКОСТІ
Рівень готовності об'єкта відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, вул.Орешкова,49
і затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 165 995,00 165 995,00
2 продукту



Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт \ ГрН- Рішення сесії 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на проведення капітального ремонта одного 
об'єкта грн. Розрахункові дані 0,00 165 995,00 165 995,00

4 ЯКОСТІ
Рівень готовності об'єкта відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Улаштування системи вентиляції в підвальному примі 
вул.С

щенні будівлі за адресою : Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, 
іміївська,48/2(капітальний ремонт)

і затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 366 288,00 366 288,00

2 продукту
Кількість об'єктів, де планується провести улаштування системи грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення улаштування системи вентиляції на 
одному об'єктів грн. Розрахункові дані 0,00 366 288,00 366 288,00

4 ЯКОСТІ
Рівень готовності об'єкта відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Капітальний ремонт братської могили воїнів-визволителів у Великій Вітчизняній війни 1941-1945 рр. за адресою : вул.Миру, в сел.Хорошево, 
Харківського району, Харківської області

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 288 732,00 288 732,00

2 продукту
Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення капітального ремонта одного 
об'єкта грн. Розрахункові дані 0,00 288 732,00 288 732,00

4 ЯКОСТІ
Рівень готовності об'єкта відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Капітальний ремонт м'якої покрівлі будівлі покрівлі за адресою: Харківська область, Харківський район, смт.Безлюдівка, в' їзд Мостобудівників,13
і затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 400 000,00 400 000,00
2 продукту

Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на проведення капітального ремонту м'якої 
покрівлі одного об'єкта грн. Розрахункові дані 0,00 400 000,00 400 000,00

4 ЯКОСТІ
Рівень готовності об'єкта відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Поточний ремонт каналізаційної мережі в Безлюдівському юридичному ліцею ім. Івана Підкопая за адресою: Харківська область, Харківський 
район, смт. Безлюдівка, вул. Перемоги, буд.144-а



1 затрат ' \
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис ЛЗІ 256,00 0.00 131 256,00

2 продукту

Кількість каналізаційних мереж, що потребують поточного ремонту грн. Рішення сесії 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення поточного ремонту каналізаційної грн. Розрахункові дані 131 256,00 0,00 131 256,00

4 ЯКОСТІ
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Послуги технічного нагляду виконаних робіт з улаштування майданчиків для роздрібного збору сміття (капітальний ремонт) на території
Безлюдівської селищної ради

і затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 6 000,00 0,00 6 000,00

2 продукту
Кількість технічних завдань, що планується виконати грн. Рішення сесії 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
1 Середні витрати на проведення одного технічного завдання грн. Розрахункові дані 6 000,00 0,00 6 000,00

4 ЯКОСТІ
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Капітальний ремонт покрівлі будізлі за адресою Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Перемоги,буд. №85 Л
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 431 188,00 431 188,00
2 продукту

Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт 
покрівлі грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі грн. Розрахункові дані 0,00 431 188,00 431 188,00

4 ЯКОСТІ
Рівень готовності об'єкта відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 юо,оо

Безлюдів/^йи^ селищний голова /уі КУЗЬМІНОВ Микола
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\ ЗАТВЕРДЖЕНО
) Наказ Міністерства фінансів України

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

08.10.2021 р. № 117

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0110000 Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 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 -4545121 гривень , у тому числі загального фонду - 1280884 гривень та спеціального фонду — 
3264237 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836
Рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Рішення XI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 12.07.2021р." Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради""
Рішення XII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.08.2021р." Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради'"'
Рішення XIII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 17.09.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
зелищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)



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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Відновлення і розвиток автомобільних доріг для інтеграції їх до європейської транспортної системи та підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та 
економічності перевезень

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг місцевого значення, що сприятиме підвищенню безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності 
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

8. Завдання бюджетної програми

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 
з/п

Завдання

1 Розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених пунктів

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

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

гривень

Усього

1 2 3 4 5
1 Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг 400 000 0 400 000

2
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття 
вулиці Тиха с.Котляри Харківського району Харківської області

0 11 000 11 000

3 Поточний ремонт дороги по вул. Зелена в с. Лизогубівка Харківського району, Харківської області 271 911 0 271 911

4
Поточний ремонт дороги по вул. Слобідська в сел. Васищеве Харківського району, Харківської 
області

558 973 0 558 973

5
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Тиха с. Котляри Харківського району Харківської 
області 0 1 531 577 1 531 577

6
Капітальний ремонт ділянки дороги від вулиці Перемоги до вулиця Кооперативна в смт. Безлюдівка 
Харківського району, Харківської області

0 1 721 660 1 721 660

7
Послуги з виконання топографо-геодезичної зйомки земельної ділянки в сел. Безлюдівка на 
перехресті вул.Зміївської та вул. Кооперативної для виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт світлофора

50 000 0 50 000

Усього 1 280 884 3 264 237 4 545 121

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд

ГПИВАНК

Усього

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку автомобільних дорог загального користування та вулиць і доріг комунальної власності 
сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 -2022 роки

1 280 884 3 264 237 4 545 121

Усього 1 280 884 3 264 237 4 545 121



)111. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 400 000,00 0,00 400 000,00

2 продукту

Утримання доріг в чистоті в осіннь-зимовий період, 
поточний ремонт (грейдування доріг), послуги косарки од. Розрахункові дані 11,00 0,00 11,00

3 ефективності

Середні витрати на утримання доріг в чистоті в осіннь- 
зимовий період, поточний ремонт (грейдування доріг), 
послуги косарки однієї вулиці

грн. Розрахункові дані 36 363,64 0,00 36 363,64

4 якості
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Тиха с.Котляри Харківського району Харківської 

області

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 11 000,00 11 000,00

2 продукту
Кількість проектно-кошторисної документації, що 
планується виготовити

од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення однієї проектно-кошторисної 
документації

грн. Розрахункові дані 0,00 11 000,00 11 000,00

4 якості
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Поточний ремонт дороги по вул. Зелена в с. Лизогубівка Харківського району, Харківської області

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 271 911,00 271 911,00

2 продукту

Кількість доріг, де планується провести поточний ремонт од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення поточного ремонту однієї 
дороги

грн. Розрахункові дані 0,00 271 911,00 271 911,00



4 якості Y_
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Поточний ремонт дороги по вул. Слобідська в сел. Васищеве Харківського району, Харківської області

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 558 973,00 558 973,00

2 продукту

Кількість доріг, де планується провести поточний ремонт од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення поточного ремонту однієї 
дороги

грн. Розрахункові дані 0,00 558 973,00 558 973,00

4 якості
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Тиха с. Котляри Харківського району Харківської області

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 1 531 577,00 1 531 577,00

2 продукту

Кількість доріг, де планується провести капітальний ремонт од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї 
дороги

грн. Розрахункові дані 0,00 1 531 577,00 1 531 577,00

4 ЯКОСТІ

Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Капітальний ремонт ділянки дороги від вулиці Перемоги до вулиця Кооперативна в смт. Безлюдівка Харківського району, Харківської області

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 1 721 660,00 1 721 660,00

2 продукту

Кількість доріг, де планується провести капітальний ремонт од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї 
дороги

грн. Розрахункові дані 0,00 1 721 660,00 1 721 660,00

4 якості
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00



, г Послуги з виконання топографо-геодезичної зйог > земельної ділянки в сел. Безлюдівка на перех^.Лі вул.Зміївської та вул. Кооперативної для 

виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт світлофора

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 50 000,00 0,00 50 000,00

2 продукту
Кількість проектно-кошторисної документації, що 
планується виготовити од. Рішення сесії 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення однієї проектно-кошторисної 
документації

грн. Розрахункові дані 50 000,00 0,00 50 000,00

4 якості
Відсоток вик^ащїя'^двдадаь> відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00



’ТВЕРДЖЕНО
/аз 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 )

08.10.2021 р. № 117

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)

0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 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 ...... . _
r г . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _
r J кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1437499 гривень , у тому числі загального фонду - 1437499 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 та доповненнями
Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "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 XIII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 17.09.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії 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

Здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

7. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

9, Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним 
випадкам, гасіння пожеж

1 437 499 0 1 437 499

Усього 1 437 499 0 1 437 499

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. 1 437 499 0 1 437 499
Усього 1 437 499 0 1 437 499

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
кількість працівників особового складу осіб Штатний розпис 11.00 0,00 11,00
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 1 437 499,00 0,00 1 437 499,00

2 продукту
кількість виїздів наоб"єкти пожежного нагляду од. Розрахункові дані 36,00 0,00 36,00

3 ефективності



середні видатки на ліквідацію однієї пожежі
якості
динаміка обсягів збитків, завд
ситуаціями порівняно з non
Безлюдівський селищн

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового уп

08.10.2021 р.

м.п.

грн.

надзвичайними Розрахункові данівідс.

Розрахункові дані

а,

'■33608

* ' чь
ВСЕ селищ

)9 930,53

100,00

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал прізвище)

БУДНИК Лілія
(ініціали/ініціал. прізвище)

0,00 39 930,53

0,00 100,00



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 рог '*’,836
(у редакції наказу Ьства фінансів України 
від 29 грудня 201Ь Л» 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету І

08.10.2021 р. № 117

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету 1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0117325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 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 -600000 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 600000 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
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 XIII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 17.09.2021 "Про внесення змін до рішення 11 сесії 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 реалізації заходів щодо розвитку закладів в галузі фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Стровення належних умов для функціонування закладу фізичної культури

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання



1
Об лаштування (капітальний ремонт) спортивної площадки хокей і футбол за адресою смт Хорошево Харківська область, Харківський район (напроти садівничого товариства "Чисті 
пруди") \---------- г

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Облаштування (капітальний ремонт) спортивної площадки хокей і футбол за адресою :смт. Хорошево 
Харківська область. Харківський район (напроти садівничого товариства "Чисті пруди") 0 600 000 600 000

Усього 0 600 000 600 000

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 соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки 0 600 000 600 000
Усього 0 600 000 600 000

11. Результативні показники бюджетної програми

Безлюдівський

№ 
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 0,00 600 000,00 600 000,00

2 продукту
Кількість об єктів, де планується провести облаштування од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення облаштування одного об єкта грн. Розрахункові дані 0,00 600 000,00 600 000,00

4 ЯКОСТІ
Відсоток виконання завдашіяг------
------------ :----------------------я--------------- е м --------------------------------------

відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00
S' КУЗЬМІНОВ Микола

ПОГОДЖЕНС/// к і А ^\\
|?2 Ш І» 

______Начальник фінансового уцра^^-Везл^дшсіяоїселиішюї вада Г. д 1 уЗ-'і'Д S'/ 

/^043966^ */г (її, 1 1 Musil 1 г е’І / (підписі

08.10.2021 р. \\? \ / $/1
м.п. /7/^««336*^

іініціали/ініціал. прізвище)

БУДНИК Лілія
іініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства -нсів України
26 серпня 2014 рс Ъб

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

08.10.2021 р. № 117

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (КОд за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету 1

2. 0110000 Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) < КОд за ЄДРПОУ)

кредиту вання місцевого бюджету )

3. 0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 20526
документації)

, . .. , т -_____ . - (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 .. .. 1 шиджсіу,
_ . , класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету ) кредиту вання місцевого бюджету 1

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -100000 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 100000 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
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 XIII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 17.09.202 Г'Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від22.12.2020 "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

Реалізація державної політики у сфері розробки проектної та містобудівної документації

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

3. 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

2
Розробка детального плану території для розташування об єкту культурно-спортивного призначення за 
межами населеного смт.Хорошево на території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області

0 100 000 100 000

Усього 0 100 000 100 000

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

гривень

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021 -2025 роки 100 000 100 000

Усього 100 000 100 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 100 000,00 100 000,00

2 продукту
Кількість об ектів, де планується розробка детального плану од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на розробку одного детального плану грн. Розрахункові дані 0,00 100 000,00 100 000,00

4 ЯКОСТІ
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00
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