
УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від /f W Ц сел. Безлюдівка № JUf

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), рішення 
XIV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.10.2021 «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)

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 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
1.4. КПКВКМБ 01114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
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 0116020 « Забезпечення функціонування підприємств, 

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

1.8. КПКВКМБ 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту»;

1.9. КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної 
охорони».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

І здіИеріпиЙ примірник розпорядження 
\ інйхбдиті»ся у справах селищної ради



А 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

Бездюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

18.10.2021 р. № 124

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

04396555
(код за ЄДРПОУ)і 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)

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 
. . (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 . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _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 з....Дами) /
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)
Рішення XIV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.10.2021 "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 \ т ) 3 4 5

1 2 3 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 грн. 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 грн. 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 грн. 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 грн. 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 грн. Кошторис 0,00 82 598,00 82 598,00



2 продукту )

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

3 ефективності
Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового 
користування

гри. 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 грн. Розрахункові дані 0,00 15 000,00 15 000,00

4 якості

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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

18.10.2021 р. №124

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)

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 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 ...... . _г . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _к кредитування 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 У країни,
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) Рішення XIV сесії
VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.10.2021 "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 17171 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



г
1 2 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

І затрат
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць од. Штатний розпис 113,74 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 дітей, 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 охоплення дітей дошкільною освітою відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
кількість днів відвідування од. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00



ЗАТВЕРДЖЕНО
X 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 )

18.10.2021 р. № 124

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)

0114030 4030

(найменування відповідального виконавця)

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

(код за ЄДРПОУ)

20526000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1227800 гривень , у тому числі загального фонду - 1227800 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,
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 складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури України від 01.10.2010 № 1150/41 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради”
Рішення XIV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.10.2021 "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 j

1
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 
користування бібліотеками

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення діяльності бібліотек 1 227 800 0 1 227 800
Усього 1 227 800 0 1 227 800

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 1 227 800 1 227 800
кількість установ (бібліотек) од. Мережа 5,00 0,00 5,00
середнє число окладів (ставок) - усього осіб Штатний розпис 7,00 0,00 7,00
середнє число окладів (ставок) керівних працівників осіб Штатний розпис 5,00 0,00 5,00
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 
персоналу осіб Штатний розпис 2,00 0,00 2,00

2 продукту
число читачів осіб Облікові дані 3 250,00 0,00 3 250,00
Кількість книговидач од. Облікові дані 64 130,00 0,00 64 130,00



Безлюдівський селищний голова

3 ефективності 1

середні затрати на обслуговування одного читача грн. Розрахункові дані 377,78 0,00 377,78
кількість книговидач на одного працівника (ставку) од. Розрахункові дані 12 826,00 0,00 12 826,00

4 ЯКОСТІ
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО: ‘‘ її



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 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 І

18.10.2021 р. № 124

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)

„_  Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів „ „0114060 4060 0828 . . _ . J 1 л н 20526000000дозвілля та інших клубних закладів
_ .... (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 . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _J кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних признанень/бюджетних асигнувань —4341590 гривень , у тому числі загального фонду - 4341590 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,
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 і Міністерства культури України від 01.10.2010 № 1150/41 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх
виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Програма розвитку культури та туризму, оновлення та охорони культурної спадщини сіл та селищ, які увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 -2022 роки
Рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Рішення XIV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.10.2021 "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 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 4 341 590 0 4 341 590
Усього 4 341 590 0 4 341590

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку культури та туризму, оновлення та охорони культурної спадщини сіл та селищ, які увійшли до 
складу Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки

4 341 590 0 4 341590

Усього 4 341 590 0 4 341 590

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
видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків 
культури

грн. Кошторис 4 341 590,00 0,00 4 3 41 590,00

кількість установ - усього од. Розрахункові дані 3,00 0,00 3,00
середнє число окладів (ставок) - усього од. Штатний розпис 28,00 0,00 28,00
середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. Штатний розпис 3,00 0,00 3,00
середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. Штатний розпис 18,50 0,00 18,50



Безлюдівський селищний голова

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 
персоналу од.

2 продукту
кількість відвідувачів - усього осіб
у тому числі: безкоштовно осіб
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного 
дозвілля населення. од.

3 ефективності
середні витрати на проведення одного заходу грн.
середні витрати на одного відвідувача грн.

4 якості
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно 
до фактичного показника попереднього періоду. відс.



КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініиіал. прізвище)

Штатний розпис 6.50 0,00 6,50

Розрахункові дані 10 000,00 0,00 10 000,00
Розрахункові дані 10 000,00 0,00 10 000,00

Розрахункові дані 117,00 0,00 1 17,00

Розрахункові дані 37 107,61 0,00 37 107,61
Розрахункові дані 434,16 0,00 434,16

Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

БУДНИК Лілія
7 (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)

18.10.2021 р. №124

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)

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 20526000000
„ .. .... . т . ,. (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та (код І ипової програмної класифікації видатків та ....

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1150140 гривень , у тому числі загального фонду - 1150140 гривень та спеціального фонду — 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми



Конституція України ) J
Бюджетний кодекс У країни.
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"
Рішення XIV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.10.2021 "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) Комплексна програма
соціального захисту населення Харківської області на 2021 -2025 роки

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

1 Забезпечення соціальної підтримки та оздоровлення громадян

№ 
з/п

Ціль державної політики

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

430 140 0 430 140

Усього 1 150 140 0 1 150 140

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

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

720 000 0 720 000

2 Комплексна проірама соціального захисту населення Харківської області на 2021 -2025 роки 430 140 0 430 140

Усього 1 150 140 0 1 150 140

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 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 30 800,00 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 348 060,00 0,00 348 060,00

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 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, які потребують відпочинку у санаторно-курортних 
закладах Харківської області

осіб
Потреба у путівках згідно 
поданих заяв 4 0 4

2.4

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 42 0 42

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 8 287,14 0,00 8 287,14

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 защиЯйя 
-------------------------- ----------------------------------------------------------------

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

Безлюдівський Микола КУЗЬМШОВ
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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 )

18.10.2021 р. № 124

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 місцевою бюджету)

2. 0110000 Безлюдівська селищна рада 04396555

3.

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

0115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 20526000000
юнацьких спортивних шкіл 

....... . (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 . . _ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _у 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
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"" № 1147 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) Рішення
XIV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.10.2021 "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
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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
Динаміка збільшення призтййхмЛЛПгч. відс. Розрахункові дані 3,00 0,00 3,00
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\ 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 )

18.10.2021 р. № 124

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. 0116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 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 -12993500 гривень , у тому числі загального фонду - 9465846 гривень та спеціального фонду -
3527654 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,
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.^21 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликані ізлюдівської 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) Рішення XIV сесії
VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.10.2021 "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 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 1 543 500 1 150 000 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,! а

0 2 000 000 2 000 000

4 Надання поворотної фінансової підтримки КП "Комуненерго" 7 922 346 77 654 8 000 000
Усього 9 465 846 3 527 654 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. 9 465 846 3 527 654 12 993 500
Усього 9 465 846 3 527 654 12 993 500

11. Результативні показники бюджетної програми



№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
За 2ний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

Обсяг коштів на виконання завдання грн. Кошторис 1 543 500,00 1 150 000,00 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) Васищівського 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 2 000 000,00 2 000 000,00

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

од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

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 7 922 346,00 77 654,00 8 000 000,00



2 продукту )
Кількість підприємств, яким планується надати поворотну 
фінансову підтримку

од. Рішення сесії 1,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на надання фінансової підтримки одному 
підприємству

грн. Розрахункові дані 7 922 346,00 77 654,00 8 000 000,00

4 якості x'W с
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

/ fe ШШ г 4
Безлюдівський селищнмйтблОва '..тер 1 / * й ij

ПОГОДЖЕНО: У

Начальник фінансового управління Безлюдівської сеЛЦш^Ґрад/Г''~-~-. •j'A//§“7 /я/л/ k few fe
18.10.2021 р. V—

мп

КУЗЬМІНОВ Микола 
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

/Ж 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 )

18.10.2021 р. № 124

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

І. 0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Безлюдівська селищна рада

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

04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 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 II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XIV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.10.2021 "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 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 Облаштування (капітальний ремонт) спортивної площадки хокей і футбол за адресою :смт. Хорошево Харківська область, Харківський район (напроти садівничого товариства "Чисті 
пруди")

2 Придбання комплекту обладнання для облаштування спортивної площадки

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 0 0

2 Придбання комплекту обладнання для облаштування спортивної площадки 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

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Обсяг видатків на придбання комплекту обладнання для 
облаштування спортивної площадки грн. Кошторис 0,00 600 000,00 600 000,00

2 продукту
Кількість комплектів обладнання для облаштування спортивної 
площадки, шо планується придбати од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності



Безлюдівський сел ищи

Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання для 
облаштування спортивної площадки грн. Розрахункові дані 0,00 600 000,00 600 000,00

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

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансової

Р А

•ї селищної ради БУДНИК Лілія
(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

18.10.2021 р.

м.п.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

18.10.2021 р.№ 124

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)

3. 0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 20526000000
(код Програмної класифікації видатк.в та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціонально. (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

- . . с . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _ r J 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) Рішення XIV
сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.10.2021 "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 селищ. 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 на об"єкти пожежного нагляду од. Розрахункові дані 36,00 0,00 36,00

3 ефективності
середні видатки на ліквідацію однієї пожежі грн. Розрахункові дані 39 930,53 0,00 39 930,53

4 якості
динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/ надзвичайними 
ситуаціями порівняно з попереднім роком відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00


