
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

і найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

31.12.2021 р. № 162

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.
04396555

0100000 Безлюдівська селищна рада _________________________ _______ ________ __________________________________________________
, П ™ „ - "ж- о (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та г г

кредитування місцевого бюджету)

2.
04396555

0110000 Безлюдівська селищна рада ___ __________________________________________________ _____
— ■■ *' _______ ____________________ (код за ЄДРПОУ)

, гт Д " " (найменування відповідального виконавця)
(код Програмної класифікації видатків та * 7

кредитування місцевого бюджету)

3.
0117325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту_______ 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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -0 гривень , у тому числі загального фонду 0 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» . „ . потопы- тат •
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від . - 3
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. 2.20 р 

селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами) ... ... п ота "п^
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 22.12.20 р 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами) . ..... „„
Рішення XVIII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 р 

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 0 0
_____________ _____________________ Усього 0 0 0

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 0 0
Усього 0 0 0

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 0,00 0,00
2 продукту

1 2 3 4 5 6 7

Кількість комплектів обладнання для облаштування спортивної 
площадки, що планується придбати од. Рішення сесії 0,00 0,00 0,00

3 ефективності



------ т—----- Середні витрати на придбання дХІт^^крмпдеїсгу^^аднання дл»" 

облаштування спортивної плсудадКи ------ Д грн. Розрахункові дані 0,00 0.00 0,00
4 якості //С о-/ г ; ■£ А

----------------------------------------//N 1 Д \1— Відсоток виконання завдані^ & $ І
—:--------------------------------- - П  ------- ----------------- ґчі^ -1---------------- відс. Розрахункові дані^______ 0,00 0,00 0,00



ЗАТВЕР
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 )

31.12.2021 р. № 162

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

І. 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 і найменування відповідального виконавця і (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3. 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 20526000000
___  к _ .... (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 , ' е
__  £• _ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) кредиту вання місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) 4 н

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -8097970 гривень , у тому числі загального фонду - 3426270 гривень та спеціального фонду - 
4671700 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон У країни "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 
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 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 сесія VIII скликання Безлюдівської 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 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 від22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.11.2021 "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 XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.2021 "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

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

І Забезпечення підвищення рівня благоустрою селищ Безлюдівської селищної ради 3 358 270 0 3 358 270
2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування 0 348 500 348 500

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

4 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

5 Послуги з виконання топографо-геодезичної зйомки земельних ділянок (Безлюдівка, Лизогубівка,П1убіне) для 
виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення

68 000 0 68 000

Усього 3 426 270 4 671 700 8 097 970

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

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

1 2 3 4 5

1 Програма по благоустрою, озеленення стану довкілля сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної 
ради на 2021 - 2022 роки 3 426 270 0 3 426 270



2 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на -021-2025 роки 01 4 671 700 4 671 700
Усього 3 426 270 4 671 700 8 097 970

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Забезпечення підвищення рівня благоустрою селиш Безлюдівської селищної ради

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 3 426 270,00 0,00 3 426 270,00
Кількість штатних одиниць для облаштування території осіб Штатний розпис 14,45 0,00 14,45

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

3 ефективності
Середні видатки на утримання 1 об'єкта благоустрію грн. Розрахункові дані 85 656,75 0,00 88 414,25

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 0,00 348 500,00 348 500,00
2 - продукту

Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового 
використання од. Лист 0,00 11,00 11,00

3 ефективності

Середні витрати на придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування грн. Розрахункові дані 0,00 31 681,82 31 681,82

4 ЯКОСТІ

Питома вага придбаного обладнання та предметів довгострокового 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 ремонт од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення капітального ремонту одного грн. Розрахункові дані 0,00 600 000,00 600 000,00

4 ЯКОСТІ

Рівень ГОТОВНОСТІ 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 користування, що планується од. Рішення сесії 0,00 6,00 6,00



3 ефективності —----— ------- \ —
Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового 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 од. Рішення сесії 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення топографо-геодезичної зйомкиу^\ Розрахункові дані 68 000,00 0,00 68 000,00

4 якості У°иу
Відсоток виконання завдання 
------- '--------------------------------------------------------------------- // О / 'г----- Зйс- Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

(< «Й і 1 , X-

Безлюдівський селищний голова V co pA 1 i-Jsd-J / 1 ________ rll

вЗ>.' начадьйрка.фійай$6в(Ж> відділу Безлюдівської селищної ради
ІіЛ) LQ I t а І g І і"’"*" Oil < ПІДПИСІ/
н' і LDAil ІтЕ ,зчІ ___________ ________________________________к£1.І2.2(йДф// /£ «4
’bftt А /І/

КУЗЬМІНОВ Микола__________
і ініціали/ініціал. прізвище і

________ ПОЖИДАЄВА Марина 
іініціали/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 )

31.12.2021 р. № 162

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)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів0114060 4060 0828 . . , . 7 7 и 20526000000
дозвілля 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 ...... -

r г . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _
r 1 кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -4778352 гривень , у тому числі загального фонду - 4678352 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»
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)
Рішення XV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.11.2021 "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( іми) (
Рішення XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.2021 "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 4 678 352 0 4 678 352
2 Придбання баяну 0 100 000 100 000

Усього 4 678 352 100 000 4 778 352

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 333 500 0 333 500

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

Усього 333 500 100 000 433 500

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



............................. V
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 4 678 352,00 0,00 4 678 352.00

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
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 
персоналу од. Штатний розпис 6,50 0,00 6,50

2 продукту

кількість відвідувачів - усього осіб Розрахункові дані 200,00 0,00 200,00
у тому числі: безкоштовно осіб Розрахункові дані 120.00 0,00 120,00
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного 
дозвілля населення, од. Розрахункові дані 120,00 0,00 120,00

3 ефективності

середні витрати на проведення одного заходу грн. Розрахункові дані 38 986,27 0,00 38 986,27
середні витрати на одного відвідувача грн. Розрахункові дані 23 391,76 0,00 23 391,76

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

Придбання баяну

1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 100 000,00 100 000,00
2 продукту

Кількість баянів, що планується придбати од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності

Середні витрати на придбання одного баяна 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



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 )

31.12.2021 р. № 162

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0110000 Безлюдівська селищна рада

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

04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 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 -1320752 гривень , у тому числі загального фонду - 1320752 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 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
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)
Рішення XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.2021 "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 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

№ Загальний фонд
з/п

ч_/іісщлльнии ірин/і

1 2 3 4 5

1 Забезпечення діяльності бібліотек 1 320 752 0 1 320 752
Усього 1 320 752 0 1 320 752

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 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



Безлюдівський селищний голова

Обсяг витрат на виконання завдання грн. Кошторис 4 і 320 752,00 0,00 1 320 752,00
2 продукту

число читачів осіб Облікові дані 250,00 0,00 250,00
Кількість книговидач од. Облікові дані 2 520,00 0,00 2 520,00

3 ефективності
середні затрати на обслуговування одного читача грн. Розрахункові дані 5 283,01 0,00 5 283,01
кількість книговидач на одного працівника (ставку) Розрахункові дані 504,00 0,00 504,00

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

Розрахункові дані
Ф __ _____

100,00 0,00 100,00

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

НО:пог

%

сового відділу Безлюдівської селищної ради

(ПІДПИСІ

(ПІДПИС)

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЛІ

(Наказ Міністерсюа 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 )

31.12.2021 р. № 162

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

, „ ....... _ .. . .. (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та (код 1 ипової програмної класифікації видатків та _

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

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. 0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 20526000000

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -0 гривень , у тому числі загального фонду - 0 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 зайнятість населення" від 05.07.2012 № 5067-VI,
Закон України "Про обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття",
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами,
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру" від 20.03.2013 № 175,
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,
Рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Рішення XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.2021 "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

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення організації та проведення робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

1

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5

1 Забезпечення зайнятості населення 0 0 0
Усього 0 0 0

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 0,00 0,00 0,00
2 продукту

Кількість працівників осіб Облікові дані 0,00 0,00 0,00
3 ефективності

середні витрати на одного працівника Розрахункові дані 0,00 0,00 0,00
4 якості (/* „О'о

Відсоток виконання >/відс. 1 л 0,00 0.00 0.00
Безлюдівський селищний голова f 2 SІ П | /| \

lls: *w ОО
/ГіВ.гіУиачальишя фЛтансошзгїиідділу Безлюдівської селищної ради
іГ 1 Uli! 5 «1І Х ( ]> rail\ 1 / /і? О.// (ПІДПИСІ'7'\\о * \ »//жОол

с т ь 0^0^

КУЗЬМІНОВ Микола
і ініціали/ініціал. прізвище і

ПОЖИДАЄВА Марина
і ініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖУ
Наказ МіністеА фінансів України
26 серпня 2014 р-.к.у № 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 )

31.12.2021 р.№ 162

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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) І код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0111141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 20526000000
, г, ....... , _ .... ... (код Функціональної (найменування бюджетної програмизпдно з Типовою програмною класифікацією видатків та______________ (код бюджету) (код 1 Ірограмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та . ' ' ___________________—---------—------------------—

, . , __ ___ ___ класифікації видатків та — — — кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _ '

кредитування бюджет} )

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2497855 гривень , у тому числі загального фонду - 2497855 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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Освіта"",
Рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"

Рішення XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від26.11.2021 "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

1 Забезпечити фінансування інших закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обліку

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення ведення централізованого бухгалтерського забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Забезпечення фінансування і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення ведення централізованого бухгалтерського обслуговування 2 497 855 0 2 497 855
Усього 2 497 855 0 2 497 855

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

КУЗЬМІНОВ Микола

№ 
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 2 497 855,00 0,00 2 497 855,00

2 продукту
Кількість штатних працівників централізованої бухгалтерії од. Штатний розпис 8,00 0,00 8,00

3 ефективності
Середні витрати на 1 праці§иик^'ійніраяізойаної'бухгалтерії грн. Розрахункові дані 312231,88 0,00 312 231,88

4 ЯКОСТІ // 0 _<£*>--------- ---------------- . -X

Відсоток виконання ЛІ \'& Ф \\ відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина

пого,

Т. в.

31.

м.

Безлюдівський сели

ВИй

К Р
ййуБезлюдівської селищної ради

і ініціали/ініціал. прізвище і



г ЗАТВЕРДЖГ""’’
Наказ Мініста 
26 серпня 20і\ у 

фінансів України 
№836

і 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’)

31.12.2021 р. № 162

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

кредитування місцевого бюджет, і
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти 20526000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджете)

(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 -8335139 гривень , у тому числі загального фонду - 8335139 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами,
Закон України "Про повну загальну середню освіту"
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами.
Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Освіта"",
Рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12 2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Рішення VII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.2021 "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 створення належних організаційних умов та належного санітарного стану і порядку в закладах загальної середньої освіти.



'і. Мсга бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Оплата комунальних послуг закладам загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради 8 335 139 0 8 335 139
Усього 8 335 139 0 8 335 139

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 8 335 139,00 0,00 8 335 139,00

2 продукту
Кількість закладів загальної середньої освітг^даякі сплачуватимуть 
комунальні послуги од. Розрахункові дані 5,00 0,00 5,00

3 ефективності
Середні витрати на 1 заклад середньої освіти для оплати \ 
комунальних послуг І! Z / Гіч. і А < V3- \| грн. Розрахункові дані 1 667 027,80 0,00 1 667 027,80

4 якості II 2 о 1 111ЯА! 1 1 -V ІІ
Відсоток виконання V г

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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

31.12.2021 р. № 162

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

04396555
1. 0100000 Безлюдівська селищна рада ---------- --------------------------------- ------

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

04396555

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0111010 1010

(найменування відповідального виконавця)

0910 Надання дошкільної освіти ________________________

(код за t,Дг і іи у)

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 1 иповою програмною класифікацією видаїків іа 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -19419726 гривень , у тому числі загального фонду - 18096426 гривень та спеціального фонду

1323300 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
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 Осв.та
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 № 793 зі змі
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих юджетів від
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих юджетів
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 від22.12. "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 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)

від 22.12.2020 "Про



Рішення XIV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.10'ІГ|21 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликан Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі *■ лами)
Рішення XV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.11.2021 "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 XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.2021 "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

№ 
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 18 096 426 1 323 300 19419 726

_________ ___________ Усього 18 096 426 1 323 300 19 419 726

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

Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць од. Штатний розпис 113,74 0,00 113,74



кількість груп ґ '

кількість дошкільних навчальних закладів
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів
Обсяг видатків на виконання завдання

2 продукту

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади

3 ефективності

середні витрати на 1 дитину
Середня вартість одного діто-дні відвідування^^

4 ЯКОСТІ
• ’ о kA V X

відсоток охоплення дітей дошкільнйююсвітою—-Уч,' <- л
кількість днів відвідування //^ Л / А--------------------------  ---------------——,------ --------- —і——---------



КУЗЬМШОВ Микола

Мережа 17,00 0,00 17,00
Мережа 3,00 0,00 3,00

Штатний розпис 44.44 0,00 44.44

Штатний розпис 58,30 0,00 58,30

Штатний розпис 6,00 0,00 6,00
Штатний розпис 6,00 0,00 6,00
Кошторис 18 096 426,00 1 323 300,00 19 419 726,00

Табель обліку відвідування 
дітей 423,00 423,00 846.00

Розрахункові дані 42 781,15 0,00 42 781,15
Розрахункові дані 0,00 27,91 27,91

Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

(ініціали/ініціал прізвище)

(ПІДПИС)

ПОЖИДАЄВА Марина
(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 )

31.12.2021 р. № 162

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)

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

, „ ........ _ .... (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та ,. . . _

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

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1142673 гривень , у тому числі загального фонду - 1142673 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

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



с (
Закон України«Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-V1II,
Закон України"! Іро соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне 
управління"" № 1147 від 01.10.2010
Рішення VII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 

селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.2021 "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 з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

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

1 142 673 0 1 142 673

Усього 1 142 673 0 1 142 673

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього



1 1. Результативні показники бюджетної програми

. *111 * **—< І
Безлюдівськии селищний гоДйва '// j О £$ !

№ 
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело 
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 6,00 0,00 6,00
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 1 142 673,00 0,00 1 142 673,00

2 продукту

Кількість дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування осіб Облікові дані 32,00 0,00 32,00
Кількість будинків сімейного типу од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00
Кількість підготовлених рішень, щодо захисту дітей од. Розрахункові дані 60,00 0,00 60,00
Представництво інтересів дітей в судах та інших органах влади од. Розрахункові дані 50,00 0,00 50,00
Кількість перевірок за місцем проживання од. Розрахункові дані 400,00 0,00 400,00

3 ефективності

Кількість прийнятих рішень на одного працівника од. Розрахункові дані 10,00 0,00 10,00
Кількість представництв інтересів дітей в судах та інших органах 
влади на одного працівника од. Розрахункові дані 8,00 0,00 8,00

Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис. грн. Розрахункові дані 190 445,50 0,00 190 445,50
Кількість перевірок за місцем ^южиЛангія на'однЪго працівника од. Розрахункові дані 67,00 0,00 67,00

4 якості
Відсоток виконання завданні dy /Д /^7 відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

J&J —

/, начальника фінансового відділу Безлюдівської селищної ради /
, I й) 1 /10 * 11 (підпив)

1зі.12.2й|^/

(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище)



З 1РДЖЕН0
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 )

31.12.2021 р. № 163

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

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110150 0150

(найменування відповідального виконавця)

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

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

(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 -22821011 гривень , у тому числі загального фонду - 22219941 гривень та спеціального фонду - 
601070 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 09.02.2021р." Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради""
Рішення VII 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 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)
Рішення XV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.1 1.2021 "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 XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.2021 "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 XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 10.12.2021 "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
3 Придбання фототехніки та металевої конструкції
4 Придбання спліт-системи
5 Придбання ролетів (захисних)

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 22 219 941 0 22 219 941
2 Придбання компютерної техніки 0 355 000 355 000



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

3 Придбання фототехніки та металевої конструкції 0 82 598 82 598
4 Придбання спліт-системи 0 150 000 150 000
5 Придбання ролетів (захисних) 0 13 472 13 472

Усього 22 219 941 601 070 22 821 011

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 0 601 070 601 070
Усього 0 601 070 601 070

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 22 219 941,00 0,00 22 219 941,00

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 тис.грн. Розрахункові витрати 292 367,64 0,00 292 367,64
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 32,00 32,00



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 од. Рішення сесії 0,00 2,00 2,00
3 ефективності

Середні витрати на придбання одного предмета 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 од. Рішення сесії 0,00 10,00 10,00

3 ефективності
Середні витрати на придбання одного предмета 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

Придбання ролетів (захисних)
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 13 472,00 13 472,00
2 продукту

Кількість ролетів(захисних) що планується придбати од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на придбання одного захисного ролета грн. Розрахункові дані 0,00 13 472,00 13 472,00
4 ЯКОСТІ //* ---- « \\

Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00
_______ _ II g 5 ST 1

f/\ *?\ *'043^’4, Ъ/ /
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» шГ іУдцТ ь ex
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№ Ть\о. іЩЦЧДьтгику фінансового відділу Безлюдівської селищної ради

^3 // (підпис/

м.п?======^

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства '/країни
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 бюджет} )

31.12.2021 р. № 162

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 бюджет} ) < 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)

0П6020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 20526000000
виробляють, 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 ,

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

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -13930323 гривень , у тому числі загального фонду - 11043818 гривень та спеціального фонду - 
2886505 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження 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 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 сесія VIII скликання Безлюдівської сел..щної ради від22.12.2020 "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)
Рішення XV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.11.2021 "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 XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.2021 "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 КП "Котлярівське"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 2 788 630 1 500 000 4 288 630

2 Забезпечення фінансової підтримки КП "Постачальник" 243 500 0 243 500

4 Надання поворотної фінансової підтримки КП "Комуненерго" 8 011 688 1 386 505 9 398 193
Усього 11 043 818 2 886 505 13 930 323

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 11 043 818 2 886 505 13 930 323
Усього 11 043 818 2 886 505 13 930 323

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 фінансової підтримі^. Л "Котлярівське" Безлюдівської селищної ради (
1 затрат

Обсяг коштів на виконання завдання грн. Кошторис 2 788 630,00 1 500 000,00 6 238 630,00
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 2 788 630,00 1 500 000,00 6 238 630,00

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

Забезпечення фінансової підтримки КП "Постачальник"

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 243 500,00 0,00 243 500,00

2 продукту
Кількість об єктів, де планується провести реконструкцію газового 
обладнання од. Рішення сесії 1,00 1,00 1,00

3 ефективності

Середні витрати на проведення одного об' єкта, де планується 
проведення реконструкції газового обладнання грн Розрахункові дані 243 500,00 0,00 243 500,00

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

Надання поворотної фінансової підтримки КП "Комуненерго"
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 8 011 688,00 1 386 505,00 9 398 193,00
2 продукту

Кількість підприємств, яким планується надати поворотну од. Рішення сесії 1,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на надання фінансової підтримки одному грн. Розрахункові дані 8 011 688,00 1 386 505,00 9 398 193,00
4 якості

Відсоток виконання завдання ---------------------------------:---------------------------------- ------------ 1—с „п . і
відс. Розрахункові дані 100,00 100,00 100,00
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[ СТВЕРДЖЕНО
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 )

31.12.2021 р. № 162

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)

0110150 0150

(найменування відповідального виконавця)

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

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

(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 -21570709 гривень , у тому числі загального фонду - 20983111 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 У країни "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 09.02.2021р." Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради""
Рішення VII 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 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)
Рішення XV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.11.2021 "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 XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.2021 "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 20 983 111 0 20 983 111
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 20 983 111 587 598 21 570 709



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 0 587 598 587 598

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 20 983 111,00 0,00 20 983 111,00

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 тис. грн. Розрахункові витрати 276 093,57 0,00 276 093,57
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 32,00 32,00

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

-------- 1 
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 од. Рішення сесії 0,00 2,00 2,00
3 ефективності

Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового 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 од. Рішення сесії 0,00 10,00 10,00

3 ефективності
Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового 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
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( ЛЕРДЖЕНО
К....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 )

30.12.2021 р. № 162

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)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
0117370 7370 0490 „ 20526000000територій 

. ... (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 .

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

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -7162307 гривень , у тому числі загального фонду - 690682 гривень та спеціального фонду - 6471625 
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 зміні z (
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 XV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.11.2021 "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 XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.2021 "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 КПП 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 КПП 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 юридично^ ліцею ім. Івана Підкопая за адресою: Харківська області харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Перемоги, 
буд. 144-а

15 Послуги технічного нагляду виконаних робіт з улаштування майданчиків для роздрібного збору сміття (капітальний ремонт) на території Безлюдівської селищної ради
16 Капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Перемоги,буд. №85 Л
17 Консультативні послуги у сфері стратегічного планування розвитку територіальної громади
18 Придбання матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування

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 146 012 310 791 456 803

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

151 256 0 151 256

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

17 Консультативні послуги у сфері стратегічного планування розвитку територіальної громади 50 000 0 50 000



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

18 Придбання матеріалів, обладнання та предметів довгострокового корі /вання і 50 000 600 000 650 000
Усього 690 682 6 471 625 7 162 307

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 690 682 6 471 625 7 162 307
Усього 690 682 6 471 625 7 162 307

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Придбання матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 50 000,00 600 000,00 650 000,00
2 продукту

Кількість придбаного матеріалу, обладнання та предметів 
довгострокового використання од. Рішення сесії 5,00 1,00 5,00

3 ефективності

Середні витрати на придбання одного матеріалу обладнання та 
предметів довгострокового користування грн. Розрахункові дані 10 000,00 600 000,00 610 000,00

4 ЯКОСТІ

_____Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 100,00 100,00 100,00
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, спь-лщення про пожежу та передавання тривожних ^..овішень 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 од. Розрахункові дані 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на 1 об'єкт для монтажу та налагодження грн. Розрахункові дані 210 500,00 0,00 210 500,00

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

Облаштування майданчика (капітальний ремонт) для встановлення сцени по вул.Зміївській 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 од. Розрахункові дані 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на 1 об'єкт майданчик (капітальний ремонт) 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!"
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 448 200,00 448 200,00
2 продукту

Кількість проектів, що планується співфінансувати од. Лист 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середня вартість одного об'єкта грн. Розрахункові дані 0,00 448 200,00 448 200,00
4 ЯКОСТІ

Іитома вага проведених проектів до запланованих відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

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

1 І'іатрат 1



Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 1 8 905,00 0,00 48 905,00
2 продукту

Кількість об'єктів, що планується відремонтувати од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00
3 ефективності

Середня вартість ремонту одного об'єкта грн. Розрахункові дані 48 905,00 0,00 48 905,00
4 якості

Рівень готовності об'єкта відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
Послуги з профілактичних випробувань та вимірювань силової та освітлювальної проводки, електрообладнання та заземлюючих пристроїв будівель КНП 

Безлюдівської селищної ради "ЦПМД№3 Харківського району"
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 28 009,00 0,00 28 009,00
2 продукту

Кількість об'єктів, що планується виконати роботи з од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на виконання освітлювальних робіт на 1 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

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 146 012,00 310 791,00 456 803,00

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 146 012,00 310 791,00 456 803,00

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

Капітальний ремонт будівлі за адресоккХарківська 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 грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на проведення капітального ремонта одного грн. Розрахункові дані 0,00 697 780,00 697 780,00
4 якості

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

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

Эбсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 165 995,00 165 995,00
2 іродукту

Сількість об'єктів, де планується провести капітальний грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00
3 t фективності



Середні витрати на проведення капітального ремонта одного ( грн. Розрахункові дані б 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 приміщенні будівлі за адресою : Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, 
вул.3міївська,48/2(капітальний ремонт)

1 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 грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення улаштування системи 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 грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення капітального ремонта одного 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
1 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 грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на проведення капітального ремонту м'якої 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 Підкопай за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. 
Безлюдівка, вул. Перемоги, буд. 144-а

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 151 256,00 0,00 151 256,00

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

3 ефективності
Середні витрати на проведення поточного ремонту грн. Розрахункові дані 151 256,00 0,00 151 256,00

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

1 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
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 будівлі 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 грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на проведення капітального ремонту грн. Розрахункові дані 0,00 431 188,00 431 188,00
4 якості

Рівень готовності об'єкта відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00
Консультативні послуги у сфе рі стратегічного планування розвитку територіальної громади

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

2 продукту
Кількість консультативних послуг, що планується придбати од. Рішення сесії 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на оплату одних консультативних послуг грн. Розрахункові дані 50 000,00 0,00 50 000,00

4 ЯКОСТІ

Відсоток виконання завданні відс. Розрахункові данр 100,00 0,00 100,00
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/ ЗАТВЕРДЖЕНО
' . Іаказ 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 )

31.12.2021 р. № 163

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 Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (ЮЛ ф’>™шонально1 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —625427 гривень , у тому числі загального фонду - 625427 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 житлово-комунальні послуги»,
Закон У країни «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)



Рішення XVII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 10.12.2IY "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликання f іюдівської 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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

І 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 0 0 0

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.З 25 600 0 25 600
Усього 625 427 0 625 427

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 Ремонт житлових будинків сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 рік 625 427,00 0,00 625 427,00

Усього 625 427,00 0,00 625 427,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

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 Р

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 придбання одних дверей
— я с

грн. Розрахункові дані 12 800,00 0,00 12 800,00
4 якост еЛХочу А'3

//■^ .о X х г ,\\

Відсоток Вй
II М М |----

К І . W* \ 
конання завдання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

і да

Безлюдівський селищний голова уХ/?
'w4396V>j‘. « ■// ----------------- —L—

1”ідпис)

Т.в.о. Й^ч^дьника фщарсбвбіто відділу Безлюдівської селищної ради —
ІГ^ ‘'О/ (підпис)

3F2*r'пш/т? її *11
Ф- \ \ШУ/

КУЗЬМШОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище)



І ВЕРДЖЕНО 
< іаказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року Ns 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету )

31.12.2021 р. № 162

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)

0118130 8130

(найменування відповідального виконавця)

0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

(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 -1768251 гривень , у тому числі загального фонду - 1768251 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 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)



Рішення XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.202 k. ро внесення змін до рішення II сесії VIII скликання Бе( дівської 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 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

1 768 251 0 1 768 251

Усього 1 768 251 0 1 768 251

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 1 768 251,00 0,00 1 768 251,00

2 продукту

кількість виїздів на об"єкти пожежного нагляду од. Розрахункові дані 36,00 0,00 36,00





ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище)



{ ЗАТВЕРДЖЕНО
' Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року Ns 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року Ns 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

31.12.2021 р. № 163

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)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з ___________

0113160 3160 1010 . . , . 20526000000інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги 

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

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

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -191299 гривень , у тому числі загального фонду - 191299 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»
Наказ Мінсоцполітики від 14.05.2018 року № 688 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальний захист та соціальне забезпечення",
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Рішення XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 10.12.2021 "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)
Програма соціального захисту населення сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 -2022 роки



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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

191 299 0 191 299

Усього 191 299 0 191 299

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

191 299 0 191 299

Усього 191 299 0 191 299

і 1. 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 191 299,00 0,00 191 299,00
2 продукту

кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації осіб Облікові дані 400,00 0,00 400,00
3 ефективності



Середньомісячний розмір компенсації на надання громадянам 
похилого віку, інвалідам, дітям-інвал^амдаерщ^які не здатні до 
самообслуговування і потребуютьдіЬст;іййої Старо 
якості

ова

сті

ої допомоги

питома вага кількості призна 
звернень за призначенням ко 
Безлюдівський селищний

кіль

* Л

вого відділу Безлюдівської селищної ради



fS КУЗЬМШОВ Микола
(підпис) ' (ініціали/ініціал. прізвище)

грн. Розрахункові дані 15 941,58 0,00 15 941.58

відс. Розрахункові дані 100.00 0,00 100,00

(підпис)

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
( Наказ Міністерства фінанс/ іїни

26 серпня 2014 року № 8Ї
(у редакції наказу Міністерс фінансів України 
від 29 грудня 2018 року N8 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджет}-)

31.12.2021 р. № 163

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

кредип вання місцевого бюджет) і

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

кредит) вання місцевого бюджет) ) 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 
3 . 0113140 3140 1040 що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 20526000000

 постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  
.. .. (код Функціональної____________(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджет))

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та ,г _ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) ,кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -406260 гривень , у тому числі загального фонду - 406260 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 Мінісоцполітики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
"Соціальний захист та соціальне забезпечення"",
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 XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 10.12.2021 "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)
Програма організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей,які проживають на території селища Безлюдівка на 2021-2025 роки

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

№ 
з/п

Ціль державної політики



7. Мета бюджетної програми (

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

(

№ 
з/п Завдання

І Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

І 2 3 4 5

І Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 406 260 0 406 260
Усього 406 260 0 406 260

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

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

І 2 3 4 5

1 Програма організації літнього відпочинку та розвитку дітей, які проживають на території сіл та селищ, які увійшли до 
складу Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки

406 260 0 406 260

Усього 406 260 0 406 260

11. Результативні показники бюджетної програми

Бе

№ 
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 406 260,00 0,00 406 260,00

2 продукту
кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей од. Розрахункові дані 50,00 0,00 50,00

3 ефективності
середня вартість однієї путівки на о^ров^цнж Хд., грн. Розрахункові дані 8 125,20 0,00 8 125,20

4 якості /7%

Відсоток вшщнави» ^ відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина

голо

Хо) ілу Безлюдівської селищної ради

13 893 
а с т ь. '

іініціали/ініціал прізвище)

31.12?!

М.П.



зу' ^РДЖЕНО
На^ яістерства 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 )

31.12.202l р. № 163

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 ...... с .

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

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -19470726 гривень , у тому числі загального фонду - 18096426 гривень та спеціального фонду -
1374300 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми



Конституція України, V
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)
Рішення XV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.11.2021 "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 XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.2021 "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 XVII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 10.12.2021 "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

гривень

№ 
з/п Завдання

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2 Придбання овочерізки та куттеру для Васищевського ДНЗ

9. Напрями використання бюджетних коштів

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



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

1 3____ ( 4 5

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 18 096 426 1 323 300 19 419 726

2 Придбання овочерізки та куттеру для Васищевського ДНЗ 0 51 000 51 000
Усього 18 096 426 1 374 300 19 470 726

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

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
1 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 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 18 096 426,00 1 323 300,00 19 419 726,00

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 42 781,15 0,00 42 781,15
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

Придбання овочерізки та куттеру для Васищевського Д нз
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 51 000,00 51 000,00
2 продукту



Кількість овочерізок та куттеру, що планується придбати од. Рішення сесії ( 0,00 2,00 2,00
3 ефективності

Середні витрати на придбання однієї овочерізки та куттеру грн. Розрахункові дані 0,00 25 500,00 25 500,00
4 якості

Відсоток виконання завдМння’ .ону у. ■'? . л.——---------------------------------- Єрі і "A. -------------------------- відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00
//■-у ,07 л \\

і і—~~—тvcc-aБеЗЛЮДІВСЬКИЙ Селищний ГОЛОВН І , 1 /1 1 \V А ________

налдпїїйка фйдй^овогб відділу Безлюдівської селищної ради J
||.а 1 //1 /! 1-Q °]| (ПІДПИС)

Iх /ллі// k « 
. <Зк12.2Н2Г/)Ы / /-S ,».//

///

_________ КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина_______
(ініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.12.2021 р № 163

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. ОЮОООО 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 і
кредитування місцевого бюджету )

0ІЮ160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 20526000000
селищах, селах, територіальних громадах

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

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1047726 гривень , у тому числі загального фонду - 1047726 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Сімейний кодекс України,
Цивільний кодекс України,
Конвенцією ООН про права дитини,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,
Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI,
Закон України«Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI,
Закон України«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-111,
Закон України«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»від 13.01.2005 № 2342-1V,
Закон України«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР,
Закон України«Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII,



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

селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26 11.2021 "Про внесення змін до рішення 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 10.12.2021 "Про внесення змін до рішення

II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про

II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про

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 з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

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

1 047 726 0 1 047 726

Усього 1 047 726 0 1 047 726

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 7

1 затрат
Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 6,00 0,00 6,00
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 1 047 726,00 0,00 1 047 726,00

2 продукту
Кількість дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування осіб Облікові дані 32,00 0,00 32,00
Кількість будинків сімейного типу од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00
Кількість підготовлених рішень, щодо захисту дітей од. Розрахункові дані 60,00 0,00 60,00
Представництво інтересів дітей в судах та інших органах влади од. Розрахункові дані 50,00 0,00 50,00
Кількість перевірок за місцем проживання од. Розрахункові дані 400,00 0,00 400,00

3 ефективності
Кількість прийнятих рішень на одного працівника од. Розрахункові дані 10,00 0,00 10,00
Кількість представництв інтересів дітей в судах та інших органах 
влади на одного працівника од. Розрахункові дані 8,00 0,00 8,00

Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис. грн. Розрахункові дані 174 621,00 0,00 174 621,00
Кількість перевірок за місцем проживання на одної о працівника од. Розрахункові дані 67,00 0,00 67,00

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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

31.12.2021 р. № 163

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. 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 -1505140 гривень , у тому числі загального фонду - 1505140 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми



Конституція України / ( '
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 XVII сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликаннявід 10.12.2021 " 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 реалізація 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 вразд лм 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

1 075 000 0 1 075 000

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 1 505 140 0 1 505 140

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 1 075 000 0 1 075 000

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

Усього 1 505 140 0 1 505 140

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 1 075 000,00 0,00 1 075 000,00

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 ЗО 800,00



'J

14

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 500 0 500

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 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 2 150,00 0,00 2 150,00

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

34

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 20 474,12 0,00 20 474,12

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 завдайня^Ачону А',?./ \\
7/ ъ -----

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

4.5 Відсоток виконання завдання / hM
\ \\

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

Безлюдівський селищний голов Мии-ппя HVTkMIHflR



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 )

31.12.2021 р. № 163

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)

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 20526000000
/ „ г, ... . / т 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 . , « « v

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

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1267794 гривень , у тому числі загального фонду - 1267794 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,
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 У країни "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)
Рішення XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.2021 "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 XVII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 10.12^ 1 "Про внесення змін до рішення II сесії VIII скликан/ гзлюдівської 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 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 1 267 794 0 1 267 794
Усього 1 267 794 0 1 267 794

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 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



КУЗЬМІНОВ Микола

і середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного ґ 
персоналу осіб Штатний розпис 2.00 0,00 2,00

Обсяг витрат на виконання завдання грн. Кошторис І 267 794,00 0,00 1 267 794,00
2 продукту

число читачів осіб Облікові дані 250,00 0,00 250,00
Кількість книговидач од. Облікові дані 2 520,00 0,00 2 520,00

3 ефективності

середні затрати на обслуговування одного читача грн. Розрахункові дані 5 071,18 0,00 5 071,18
кількість книговидач на одного працівника (ставку) од. Розрахункові дані 504,00 0,00 504,00

4 якості

динаміка збільшенщгаільКості.кнйгбвддач у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

(ініціали/ініціал. прізвище)(підпис)

ПОГОДЖЕНІ

й<>.ьда<*ЦЗн

.12

II.

<<61389^ а- Ч^асть.^

іЄЗЛЮДІВСЬКОЇ селищної ради

(підпис)

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал прізвище)



( ЗАТВЕРДЖЕНІ
Наказ Міністерстві, ісіа України
26 серпня 2014 року ге 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 )

31.12.2021 р. № 163

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)

0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 20526000000
дозвілля та інших клубних закладів

п ....... _ ..... (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)і код і ірограмної класифікації видатків та (код 1 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 -4567602 гривень , у тому числі загального фонду - 4467602 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»
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)
Рішення XV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.11.2021 "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) k k
Рішення XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.2021 "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 VIII сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликаннявід 10.12.2021 " 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 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 4 467 602 0 4 467 602
2 Придбання баяну 0 100 000 100 000

Усього 4 467 602 100 000 4 567 602

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 333 500 0 333 500

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

Усього 333 500 100 000 433 500

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 4 467 602,00 0,00 4 467 602,00



кількість установ - усього _____ ( 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
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 
персоналу од. Штатний розпис 6,50 0,00 6,50

2 продукту
кількість відвідувачів - усього осіб Розрахункові дані 200,00 0,00 200,00
утому числі: безкоштовно осіб Розрахункові дані 120,00 0,00 120,00
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного 
дозвілля населення, од. Розрахункові дані 120,00 0,00 120,00

3 ефективності
середні витрати на проведення одного заходу грн. Розрахункові дані 37 230,02 0,00 37 230,02
середні витрати на одного відвідувача грн. Розрахункові дані 22 338,01 0,00 22 338,01

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

Придбання баяну

1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 100 000,00 100 000,00
2 продукту

Кількість баянів, що планується придбати од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності

ъ с еСередні витрати на прмдранця рднрго баяна грн. Розрахункові дані 0,00 100 000,00 100 000,00
4 ЯКОСТІ ^-/'2——----- 1 Д

Відсоток виконанні завдання Л1 \° відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00
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КУЗЬМІНОВ Микола__________
і ініціали/ініціал. прізвище і

ПОЖИДАЄВА Марина

і ініціали/ініціал. прізвище і



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 )

31.12.2021 р. № 163

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555

2.

(код Програмної класифікації видатків та і 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
ж. = ч / 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
~ і с класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) * н . .

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -8203267 гривень , у тому числі загального фонду - 3531567 гривень та спеціального фонду - 
4671700 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,
ЗУ "Про благоустрій населених пунктів"
Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 року «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 №836,
Рішення II 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 
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 сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)



■.....................------------------------- ------- --------------------------------------------- ( ...........................................-............. ----- ------------------------------( --------------------------- ---------

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 від22.12.2020 "Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради" та додатків до нього (зі змінами)
Рішення XV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.11.2021 "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 XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.2021 "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 XVII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 10.12.2021 "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 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 3 463 567 0 3 463 567
2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування 0 348 500 348 500

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

4 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

5 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 3 531 567 4 671 700 8 203 267

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 3 531 567 0 3 531 567



2 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки 0 4 671 700 4 671 700
Усього 3 531 567 4 671 700 8 203 267

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Забезпечення підвищення рівня благоустрою селиш Безлюдівської селищної ради

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 3 531 567,00 0,00 3 531 567,00
Кількість штатних одиниць для облаштування території осіб Штатний розпис 14,45 0,00 14,45

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

3 ефективності
Середні видатки на утримання 1 об'єкта благоустрію грн. Розрахункові дані 88 289,18 0,00 88 289,18

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 0,00 348 500,00 348 500,00
2 продукту

Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового 
використання од. Лист 0,00 11,00 11,00

3 ефективності

Середні витрати на придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування грн. Розрахункові дані 0,00 31 681,82 31 681,82

4 якості
Питома вага придбаного обладнання та предметів довгострокового 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 ремонт од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення капітального ремонту одного грн. Розрахункові дані 0,00 600 000,00 600 000,00

4 ЯКОСТІ

Рівень готовності 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,

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

2 продукту
Кількість предметів довгострокового користування, що планується од. Рішення сесії 0,00 6,00 6,00

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

4 якості



[відсоток виконання завдання | відс. |Розрахункові дані | 0,00| ' 100,0()| 100,00
Послуги з виконання топографо-геодезичної зйомки земельних ділянок (Безлюдівка, Лизогубівка,Шубіне) для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний

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 од. Рішення сесії 1,00 0,00 1,00

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

4 якості
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
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1 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 )

30.12.2021 р. № 163

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

3.

0100000 Безлюдівська селищна рада ________________________________ _ 04396555

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

04396555

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0117370 7370

(найменування відповідального виконавця)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
0490 територій ___________________________________ _

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -6445626 гривень , у тому числі загального фонду - 752182 гривень та спеціального фонду 5693444

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, хг тт •
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" ... ... „nw(1.nn,
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) ... ... элоп
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 XVII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 10.12.2021 "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 XV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.11.2021 "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 XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.2021 "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 КПП 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.Зміївська.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.Зміївська,48/2( капітальний ремонт)



12
Капітальний ремонт братської могили воїнів-визволителів у Великій гчизняній війни 1941-1945 рр. за адресою : вул.Миру, в' л.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 Послуги технічного нагляду виконаних робіт з улаштування майданчиків для роздрібного збору сміття (капітальний ремонт) на території Безлюдівської селищної ради
16 Капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Перемоги,буд. №85 Л
17 Консультативні послуги у сфері стратегічного планування розвитку територіальної громади
18 Придбання матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування

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

0 390 170 390 170

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 146 012 310 791 456 803

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.Змїївська,48/2(капітальний ремонт) 0 405 088 405 088

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 151 256 0 151 256

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^ рківський район, смт. Безлюдівка, вул. 
Перемоги,буд. №85 Л ( о 431 188 431 188

17 Консультативні послуги у сфері стратегічного планування розвитку територіальної громади 50 000 0 50 000
18 Придбання матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування 111 500 600 000 711 500

Усього 752 182 5 693 444 6 445 626

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 752 182 5 693 444 6 445 626
Усього 752 182 5 693 444 6 445 626

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Придбання матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 111 500,00 600 000,00 711 500,00
2 продукту

Кількість придбаного матеріалу, обладнання та предметів 
довгострокового використання од. Рішення сесії 10,00 1,00 11,00

3 ефективності

Середні витрати на придбання одного матеріалу обладнання та 
предметів довгострокового користування грн. Розрахункові дані 11 150,00 600 000,00 611 150,00

4 якості

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



1 Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості 
об'єктів, що потребують ремонту відс. Розрахункові дані

--------- 1 ------------
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 од. Розрахункові дані 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на 1 об'єкт для монтажу та налагодження грн. Розрахункові дані 210 500,00 0,00 210 500,00

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

Облаштування майданчика (капітальний ремонт) для встановлення сцени по вул.Зміївській 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 од. Розрахункові дані 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на 1 об' єкт майданчик (капітальний ремонт) 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 0,00 390 170,00 390 170,00

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 0,00 390 170,00 390 170,00

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

Співфінансування проекту "Let's do it!"
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 448 200,00 448 200,00
2 продукту

Кількість проектів, що планується співфінансувати од. Лист 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середня вартість одного об'єкта грн. Розрахункові дані 0,00 448 200,00 448 200,00
4 якості

Питома вага проведених проектів до запланованих відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00



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

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 48 905,00 0,00 48 905,00

2 продукту
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середня вартість ремонту одного об'єкта грн. Розрахункові дані 48 905,00 0,00 48 905,00

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

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

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 28 009,00 0,00 28 009,00

2 продукту
Кількість об'єктів, що планується виконати роботи з од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на виконання освітлювальних робіт на 1 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

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 146 012,00 310 791,00 456 803,00

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 146012,00 310 791,00 456 803,00

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 грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на проведення капітального ремонта одного 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
1 1 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 грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на проведення капітального ремонта одного 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 приміщенні будівлі за адресою : Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, 
вул.3міївська,48/2(капітальний ремонт)

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 405 088,00 405 088,00

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

3 ефективності
Середні витрати на проведення улаштування системи грн. Розрахункові дані 0,00 405 088,00 405 088,00

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 грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення капітального ремонта одного 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
1 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 грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на проведення капітального ремонту м'якої 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 151 256,00 0,00 151 256,00

2 продукту



Безлюдівський селишний голоВа" НІ і '/ґ/Л КУЗЬМІНОВ Микола

TF-----:~<Кількість каналізаційних мереж, що потребують поточного грн. Рішення сесії
--------------------------

1,00 0,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на проведення поточного ремонту грн. Розрахункові дані 151 256,00 0,00 151 256,00
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

1 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
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 будівлі 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 грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на проведення капітального ремонту грн. Розрахункові дані 0,00 431 188,00 431 188,00
4 ЯКОСТІ

Рівень готовності об’єкта відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00
Консультативні послуги у сфе рі стратегічного планування розвитку територіальної громади

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

2 продукту
Кількість консультативних послуг, що планується придбати од. Рішення сесії 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на оп^гуддних консультативних послуг грн. Розрахункові дані 50 000,00 0,00 50 000,00

4 ЯКОСТІ хА
Відсоток виконанн/'іавд^ння відс. Розрахункрві даТзГ 100,00 0,00 100,00

< ■/хх. _____л у
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------ -х* л/
\Х0 ^3893

(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище)



( ТВЕРДЖЕНО
. .сіказ 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 )

31.12.2021 р. № 164

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

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0112144 2144

(найменування відповідального виконавця)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 
0763 . _діабет

(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 -1166831 гривень , у тому числі загального фонду - 1166831 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 «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 01У країни №592 від 02.12.2004 "Положення про інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики"

Постанова КМУ від 05.03.2014 р. № 73 "Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну",
Порядк відшкодування вартості препаратів інсуліну, затвердженого Постановою КМУ від 23.03.2016 р. "Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну" , 
наказ МОЗ від 23.12.2015 р. № 890 "Про затвердження Положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії” із змінами, 
наказ МОЗ від 21.11.2016 р № 1264 "Про затвердження реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну" із змінами, 
Постанову КМУ від 23.03.2016 № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну»
Рішення II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Комплексної програми «Цукровий діабет» на 2021 -2023 роки
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 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 XV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.11.2021 "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 XVIII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "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 лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення хворих на цукровий діабет доступною та якісною ендокринологічною допомоги, зниження рівня захворюваності цукровий діабетом, зменшення кількості ускладнень внаслідок 
цієї хвороби, інвалідності та смертності, а також збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Придбання інсуліну 1 166 831 0 1 166 831
Усього 1 166 831 0 1 166 831

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 Комплексної програми «Цукровий діабет» на 2021 -2023 роки. 1 166 831 0 1 166 831
Усього 1 166 831 0 1 166 831

11. Результативні показники бюджетної програми

7-------------- :-------------- -- —7. \'!Л " \\--------------------------- ------------------------- ------------------- -------------- ------------------------- ьБезлюдівський е^ЛИШНИЙ колода \-1 глган.шг.п мІГьгРТ ИУТТТл і і х- . КУЗЬМІНОВ Микола

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет грн. Кошторис 1 166 831,00 0,00 1 166 831,00

2 продукту

Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються 
препаратами інсуліну од. Лист головного лікаря 161,00 0,00 161,00

3 ефективності

Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
4 ЯК0СТІ

Динаміка кількості і^рйхнапукроі’иіі, діабет, забезпечених 
інсуліном уу о Д відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

S5 FS _____ AV-

/7^ р /7

У с&.о. Грл^івііика.фіна^оїн>гедідаййу Безлюдівської селищної ради у
1 ~ <о/ 1Д 1 X 1 \-0 ,SU

1 SI III И і> «її у11- 1 1 1 || (підпгіс)іь \ [лад /х\\s Дігйийі/ /

<461
а с т

(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище)



і СТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року N8 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

ЗІ.12.2021 р. № 163

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)

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 „ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3333488 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3333488 
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)
Рішення XVII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 10.12.2021 "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 реа^. нація 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 х 0 1 053 488 1 053 488

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 3 333 488 3 333 488

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 3 333 488 3 333 488
Усього 0 3 333 488 3 333 488

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 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 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-ПІ ступенів з прибудово’! 
спортивної зали, їдальні та навчальних закладів за адресою: Харківська область, Харківський район, с.Лизогубівка, вул.Шкільна, №22, Коригування"



s

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

2 продукту
Кількість об'єктів, де планується виготовлення проектно- од. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення однієї проектно-кошторисної 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

Капітальний ремонт системи опалення та приміщень будівлі Комунального закладу "Васищівський заклад дошкільної освіти(ясла-садок) Безлюдівської 
селищної ради" за адресою:Харківська область, Харківський район, смт. Васищево, вулиця Вишнева, 2 "Е"

1 затрат
Обсяг виконання завдання грн. Кошторис 0,00 49 000,00 49 000,00

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

3 ефективності
Середні витрати на проведення капітального ремонту грн. Розрахункові дані 0,00 49 000,00 49 000,00

4 якості
Відсоток виконання завдання//’ У а відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Безлюдівський селищний голева/ .1.1 \<С \\ /ь/Ж Vo l Z
ПОГОДЖЕНО: V" Ц5ЙШ Ж?/

T.в.о. нададьндга фінансового тлїі^у'ВезЖ>ді1в^ькс^€елищної ради -----
ВЛОІЙХ А ' Іпідпис/

і/ ал 'хж ° 'АКЖЙ
ж 

о 6 л

КУЗЬМІНОВ Микола_________
(ініціали/ініціал. прізвище)

________ ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище)



/ ( СТВЕРДЖЕНО
( ' наказ Міністерства фінансів України
V 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 )

31.12.2021 р. № 164

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

........ , _ ... (код Функціональної (найменування бюджетної програми зпдно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
(код програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та .. .. . _

_ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

0117370 7370

(найменування відповідального виконавця)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
0490 територій

(код за ЄДРПОУ)

20526000000

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -6830426 гривень , у тому числі загального фонду - 752182 гривень та спеціального фонду - 
6078244 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



селишг/ии оюджет ьезлюдівської селищної ради та додатків до нього (зі зу лми) ! 1
Рішення XI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 12.07.20 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 XV сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 05.11.2021 "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 XVI сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 26.11.2021 "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 XVII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 10.12.2021 "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 XVIII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "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 КНП Безлюдівської селищної ради "ЦПМД№3 Харківського району" Амбулаторія ЗПСМ сел.Хорошево (каб.№16,каб.№18,каб.№21,хол№5,хол№6) за 
адресою сел.Хорошево, вул.Миру, буд.21

5 Співфінансування проекту "Let's do it!"

6 Поточний ремонт санітарно-технічної кімнати амбулаторії загальної практики сімейної медицини сел.Безлюдівка за адресою:Харківська область. Харківський район, смт.Безлюдівка, 
вул.Кооперативна,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.Зміївська,48/2( капітальний

ремонт)



12
Капітальний ремонт братської могили воїнів-визволителів у Великі( гчизняній війни 1941-1945 рр. за адресою : вул.Миру Д Ji.Xopomeeo, 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 Послуги технічного нагляду виконаних робіт з улаштування майданчиків для роздрібного збору сміття (капітальний ремонт) на території Безлюдівської селищної ради
16 Капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою Харківська область. Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Перемоги.буд. №85 Л
17 Консультативні послуги у сфері стратегічного планування розвитку територіальної громади
18 Придбання матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування

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 первино!' сімейної медицини (АЗПСМ) за ажресою: Харківська 
обл. пгт.Васищеве

210 500 0 210 500

4
Капітальний ремонт приміщень КПП 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

0 390 170 390 170

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 КИП Безлюдівської селищної ради "ЦПМД№3 
Харківського району"

28 009 0 28 009

8 Співфінансування проекту HELP Клініка: доступність до якісних медичних послуг 146012 310 791 456 803

9 Капітальний ремонт будівлі за адресою:Харківська область, Харківський район, смт.Безлюдівка 
вул.3міївська48 0 697 780 697 780

10 Капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, 
вул. Орєшкова49 0 165 995 165 995

11 Улаштування системи вентиляції в підвальному приміщенні будівлі за адресою : Харківська область, 
Харківський район, смт. Безлюдівка вул.3міївська48/2(капітальний ремонт) 0 405 088 405 088

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

16 Поточний ремонт каналізаційної мережі в Безлюдівському юридичному ліцею ім. Івана Підкопая за адресою: 
Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка вул. Перемоги, буд. 144-а 151 256 0 151 256



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

------------------ >------------------  
6 000 0 6 000

18 Капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. 
Перемоги,буд. №85 Л 0 431 188 431 188

19 Консультативні послуги у сфері стратегічного планування розвитку територіальної громади 50 000 0 50 000
20 Придбання матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування 111 500 984 800 1 096 300

Усього 752 182 6 078 244 6 830 426

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 752 182 6 078 244 6 830 426
Усього 752 182 6 078 244 6 830 426

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Придбання матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування

1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 111 500,00 984 800,00 1 096 300,00
2 продукту

Кількість основних засобів, що планується придбати од. Рішення сесії 10,00 1,00 11,00
3 ефективності

Середні витрати на придбання одного основного засобу грн. Розрахункові дані 11 150,00 984 800,00 995 950,00
4 якості

Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 100,00 100,00 100,00
Капітальний ремонт огорожі, благоустрій території та облаштуввання місця під сміттєві баки для збору ТПВ за адресою: Харківська область,Харківський

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 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
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 од. Розрахункові дані 1,00 0,00 1,00



3 ефективності ------- ( 1-----------
Середні витрати на 1 об'єкт для монтажу та налагодження грн. Розрахункові дані 210 500,00 0,00 210 500,00

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

Облаштування майданчика (капітальний ремонт) для встановлення сцени по вул.Зміївській 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 од. Розрахункові дані 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на 1 об'єкт майданчик (капітальний ремонт) 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 "11 ПМД№3 Харківського району" Амбулато рія ЗПСМ сел.Хорошево

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 390 170,00 390 170,00

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 0,00 390 170,00 390 170,00

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

Співфінансування проекту "Let's do it!"
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 448 200,00 448 200,00
2 продукту

Кількість проектів, що планується співфінансувати од. Лист 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середня вартість одного об'єкта грн. Розрахункові дані 0,00 448 200,00 448 200,00
4 якості

Питома вага проведених проектів до запланованих відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00
Поточний ремонт санітарно-технічної кімнати амбулаторії загальної практики сімейної медицини сел.Безлюдівка за адресою:Харківська область, Харківський

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 48 905,00 0,00 48 905,00

2 продукту
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середня вартість ремонту одного об'єкта грн. Розрахункові дані 48 905,00 0,00 48 905,00

4 ЯКОСТІ

Рівень готовності об'єкта відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
Послуги з профілактичних випробувань та вимірювань силової та освітлювальної проводки, електрообладнання та заземлюючих пристроїв будівель КНП

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 28 009,00 0,00 28 009,00

2 продукту



Кількість об'єктів, що планується виконати роботи з ( од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на виконання освітлювальних робіт на 1 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

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 146012,00 310 791,00 456 803,00

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 146012,00 310 791,00 456 803,00

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 грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на проведення капітального ремонта одного 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.<Орєшкова,49

1 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 грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення капітального ремонта одного 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 приміщенні будівлі за адресою : Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка,
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 405 088,00 405 088,00
2 продукту

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

Середні витрати на проведення улаштування системи грн. Розрахункові дані 0,00 405 088,00 405 088,00
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 1 затрат 1 1 1



Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 288 732,00 288 732,00
2 продукту

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

Середні витрати на проведення капітального ремонта одного 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
1 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 грн. Рішення сесії 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на проведення капітального ремонту м'якої 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 151 256,00 0,00 151 256,00

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

3 ефективності
Середні витрати на проведення поточного ремонту грн. Розрахункові дані 151 256,00 0,00 151 256,00

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

1 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
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 будівлі 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

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



КУЗЬМІНОВ Микола

Середні витрати на проведення капітального ремонту грн. Розрахункові дані 0,00 431 188,00 431 188,00
4 ЯКОСТІ

Рівень готовності об'єкта відс. Розрахункові дані 0,00 100,00 100,00
Консультативні послуги у сфе рі стратегічного планування розвитку територіальної громади

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

2 продукту
Кількість консультативних послуг, що планується придбати од. Рішення сесії 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на оплату одних крнб^тьт^гйй^х послуг грн. Розрахункові дані 50 000,00 0,00 50 000,00

4 якості ZTv* оНУ Ха
Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

(ініціали/ініціал. прізвище)

Безлюдівський селищний голсізг? У

по

відділу Бе’

ЗШ.20:

селищної ради
І ПІДПИС)

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище)


