
УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від РУ. 0L ЩС сел. Безлюдівка № //

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм місцевого 
бюджету на 2022 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 
року №2456-УІ(зі змінами), закону України «Про державний бюджет України 
на 2022 рік», закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, наказу Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
наказу Міністерство фінансів України «Про затвердження складових 
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» 
20.09.2017 №793, наказу Міністерство фінансів України «Про затвердження 
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» 01.10.2010 
№ 1147, наказу Міністерство соціальної політики України «Про затвердження 
Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне 
забезпечення» 14.05.2018 № 688, наказу Міністерство фінансів України Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» 10.07.2017 № 
992, наказу Міністерство фінансів України «Про затвердження Типового 
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі «Культура» 01.10.2010 N 1150/41, наказу 
Міністерство фінансів України «Про затвердження Примірного переліку 
результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» 27.07.2011 № 
945, наказу МОЗ України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку 



надання первинної медичної допомоги», наказу МОЗ України №157 від 26.01.2018 
«Про внесення змін до деяких наказів МОЗ України затвердження форм первинної 
облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, що використовується в 
закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування», 
наказу МОЗ України №33 від 23.02.2000 «Про штатні нормативи та типові штати 
закладів охорони здоров'я», наказу МОЗ України №592 від 02.12.2004 
«Положення про інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики», наказу 
Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 №283/437 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», 
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації 
громадських та інших робіт тимчасового характеру» від 20.03.2013 № 175, закону 
України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI, рішення XVIII 
сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року «Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік»,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 

рік, що додаються, а саме:
1.1. КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

1.2. КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»;
1.3. КПКВКМБ 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
1.4. КПКВКМБ 011141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти»
1.5. КПКВКМБ 011142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
1.6. КПКВКМБ 01112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
1.7. КПКВКМБ 01112142 «Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом»;
1.8. КПКВКМБ 01112145 «Централізовані заходи з лікування 

онкологічних хворих»;
1.9. КПКВКМБ 01112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я»;
1.10. КПКВКМБ 0113031 «Надання інших пільг окремим категоріям 

громадян відповідно до законодавства»;
1.11. КПКВКМБ 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв'язку»;
1.12. КПКВКМБ 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»;
1.13. КПКВКМБ 0113035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному транспорті»;
1.14. КПКВКМБ 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 



заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)»;

1.15. КПКВКМБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування 
і потребують сторонньої допомоги»;

1.16. КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»;
1.17. КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
1.18. КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення»;
1.19. КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
1.20. КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
1.21. КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту»;
1.22. КПКВКМБ 0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
1.23. КПКВКМБ 0116014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і 

відходів»;
1.24. КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
1.25. КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
1.26. КПКВКМБ 0117442 «Утримання та розвиток інших об'єктів 

транспортної інфраструктури»;
1.27. КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
1.28. КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування»;
1.29. КПКВКМБ 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових 

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим»;

1.30. КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної 
охорони»;

1.31. КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Безлюдівський селищний голова ^Микола КУЗЬМІНОВ
ий примірник розпорядження 

знаходиться у справах селищної ради
|| * І 3 Діловод загального відділу
І * \ ьйздюдівської селищної ради
V vx ■ Ірина ЛОБОДА



( ЗЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
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 )

07.02.2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

кредитування місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)

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

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

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та ...... - ,
. . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -32377143 гривень , у тому числі загального фонду — 32377143 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"

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 32 377 143 0 32 377 143

Усього 32 377 143 0 32 377 143

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 штатних одиниць од. Штатний розпис 74,00 0,00 74,00
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 32 377 143,00 0,00 32 377 143,00

2 продукту

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Облікові дані 3 000,00 0,00 3 000,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Облікові дані 240,00 0,00 240,00

3 ефективності

1 2 3 4 5 6 7

Кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

од. Облікові дані 3 000,00 0,00 3 000,00



Безлюдівський селищний голова

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника од. Облікові дані ' 240,00 0,00 240,00

Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Розрахункові дані 437 528,96 0,00 437 528,96

4 ЯКОСТІ
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній 
кількості підготовлених

в іде. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх 
загальній кількості

в іде. Розрахункові дані 100.00 0,00 100,00

КУЗЬМІНОВ Микола

(ініиіали/ініціал прізвище)

Начальник фінансово

ПОГОДЖЕНО:

щної ради

4 613893 
^асть,

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініиіал. прізвище)



( ВЕРДЖЕНО
гІиказ 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 )

07.02.2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Безлюдівська селищна рада 04396555

3.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

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 ...... . - ,
т . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -26492138 гривень , у тому числі загального фонду - 22411384 гривень та спеціального фонду — 
4080754 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"

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

2
Капітальний ремонт приміщень харчоблоку і коридору першого поверху в Безлюдівському ДНЗ, капітальний ремонт фасаду та системи опалення в Васищівському ДНЗ, капітальний 
ремонт отмостки Хорошівського ДНЗ

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 22 411 384 1 576 100 23 987 484

2
Капітальний ремонт приміщень харчоблоку і коридору першого поверху в Безлюдівському ДНЗ, капітальний 
ремонт фасаду та системи опалення в Васищівському ДНЗ, капітальний ремонт отмостки Хорошівського ДНЗ

0 2 504 654 2 504 654

Усього 22 411 384 4 080 754 26 492 138

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

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 108,00 0,00 108,00
кількість груп од. Облікові дані 18,00 0,00 18,00
кількість дошкільних навчальних закладів од. Облікові дані 3,00 0,00 3,00



ї------ середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу

-і ---------------------
од. Штатний розпис 44,00 0,00 44,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од. Штатний розпис 6,00 0,00 6,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 30,00 0,00 30,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 29,00 0,00 29,00

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 22 411 384,00 1 576 100,00 23 987 484,00

2 продукту
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб Облікові дані 405,00 0,00 405,00

3 ефективності
середні витрати на 1 дитину грн. Розрахункові дані 55 336,75 0,00 55 336,75

Середня вартість утримання одного штатного працівника грн. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

4 ЯКОСТІ

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
кількість днів відвідування од. Облікові дані 220,00 0,00 220,00
Динаміка виконання показників в порівнянні з минулим роком відс. Розрахункові дані 0,00 0,00 0,00

Капітальний ремонт приміщень харчоблоку і коридору першого поверху в Безлюдівському ДНЗ, капітальний ремонт фасаду та системи опалення в Васишівському ДНЗ, 
капітальний ремонт отмостки Хорошівського ДНЗ

1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 2 504 654,00 2 504 654,00
2 продукту

Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт од. Облікові дані 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення капітального ремонту одного грн. Розрахункові дані 0,00 2 504 654,00 2 504 654,00

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

Безлюдівський селищний голова ________ -
(ПІДПИС) v

ПОГОДЖЕНЄҐГ'ДЇ’Дк

Начальник фінансового відділу БеЗдК^іівської сешад§щ\рйЩисо^^ 
iiffi тіш її

07.02.2022iLH ДП Д

(адм/ s°
Р Wo Д A s!

Vo -------* <//
893

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОЖИДАСВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище)



, ВЕРДЖЕНО
\ .з 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 )

07.02.2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. 0110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах 20526000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1904727 гривень , у тому числі загального фонду - 1904727 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 2022 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 піклуваннямвід 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,



Закон України«Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VI11,
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 XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"

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

1 904 727 0 1 904 727

Усього 1 904 727 0 1 904 727

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



КУЗЬМІНОВ Микола

(ініціали/ініціал. прізвище)

1 затрат ( (
Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 6,00 0,00 6,00

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 1 904 727,00 0,00 1 904 727,00
2 продукту

Кількість дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування осіб Облікові дані 33,00 0,00 33,00

Кількість будинків сімейного типу од. Облікові дані 0,00 0,00 0,00

3 ефективності

Кількість прийнятих рішень на одного працівника од. Розрахункові дані 5,00 0,00 5,00
Кількість представництв інтересів дітей в судах та інших органах 
влади на одного працівника од. Розрахункові дані 3,00 0,00 3,00

Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Розрахункові дані 317 454,50 0,00 317 454,50

4 ЯКОСТІ

Відсоток виконання завдання в іде. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

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 )

07.02.2022 р. № 14

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

кредитування місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)

З 0111141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 .. , .
- класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3978912 гривень , у тому числі загального фонду - 3978912 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 XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2020 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"

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 3 978 912 0 3 978 912
Усього 3 978 912 0 3 978 912

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

щний голова //( '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 3 978 912,00 0,00 3 978 912,00

2 продукту
Кількість штатних працівників централізованої бухгалтерії од. Штатний розпис 9,00 0,00 9,00

3 ефективності
Середні витрати на 1 працівника централізованої бухгалтерії грн. Розрахункові дані 442 101,00 0,00 442 101,00

4 ЯКОСТІ

Відсоток виконання J*’’"””'
_____________ д=т------------- ------------------- -------------- С fl ------------

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

Е 'і Sч tСжЛ?//

А ЇНд’іальїітЙпнаисовоібвідділу БезЛЬдавсвкої селийґнрї раДй //
Vo X У *// Ь-°439б6<
Хж-Х------- о/ Р А ї

м.п. '——"

-------------------- . /7 — ___________  

(підпис) (ініціали/ішціал. прізвище!

— ПОЖИДАЄВА Марина
(підпис) (ініціали/ініціал прізвище»



ЗАТВЕРДЖЕНО X
Наказ Міністерства фінансів! їй
26 серпня 2014 року № 83б''
І у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року No 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

07.02.2022 р.№ 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.

2.

0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

кредиту вання місцевого бюджету )

0110000 Безлюдівська селищна рада

(наймену вання головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(наймену вання відповідального виконавця 1 (код за ЄДРПОУ)

3. 0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 20526000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету )

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредиту вання 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 -100000 гривень , у тому числі загального фонду - 100000 гривень та спеціального фонду - 0
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Податковий кодекс України
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України "Про дошкільну освіту"
Закон України "Про повну загальну середню освіту"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,
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,
Рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2020 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"
Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді сіл та селищ, які 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

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти с
8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Організація проведення свят (новорічні свята та інші): подарунки дітям у дитячих дошкільних закладах, ЗОШ, святкові концерти,поздоровлення дітей випускників у дитячих 
дошкільних закладах, ЗОШ з відзначенням кращих учнів та медалістів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 100 000 0 100 000
Усього 100 000 0 100 000

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

КУЗЬМІНОВ Микола

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

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

2 продукту
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту осіб Облікові дані 415,00 0,00 415,00

3 ефективності
Середні витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту грн. Розрахункові дані 241,00 0,00 241,00

4 ЯКОСТІ

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

і ініціали/ініціал. прізвище >

ПОГОДЖЕІ

Й>*ллсько/

Безлюдівський селі

ПОЖИДАЄВА Марина
і ініціали/ініціал прізвище і



ЗАТВЕРДЖЕНО (
Наказ Міністерства фінансів України X.
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 )

07.02.2022 р. №14

Паспорт

______  а- .... _ ... (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)

1. 0100000

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Безлюдівська селищна рада 04396555

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Безлюдівська селищна рада

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

04396555

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0112111 2111

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

20526000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1618758 гривень , у тому числі загального фонду - 1618758 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20 09 2017 № 793 зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Наказ Міністерства охорони здоров я України від 26 травня 2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконаня для місцевих 
бюджетів у галузі "Охорона здоров я"
Наказ МОЗ України від 19 03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги"
Наказ МОЗ України №157 від 26.01.2018 "Про внесення змін до деяких наказів МОЗ України затвердження форм первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, що 
використовується в закладах охорони здоров я незалежно від форм власності та підпорядкування",
Наказ МОЗ України №33 від 23 02.2000 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров я"
Наказ МОЗ 01 України №592 від 02 12.2004 "Положення про інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики"

Рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"

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

№ 
з/п Ціль державної політики

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



7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 
з/п Завдання

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

гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення збереження енергоресурсів 1 618 758 0 1 618 758
Усього 1 618 758 0 1 618 758

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

гривень

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

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело 
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 1 618 758,00 0,00 1 618 758,00

2 продукту
Кількість установ, що забезпечуються енергоносіями од. Облікові дані 5,00 0,00 5,00

3 ефективності
Середні витрати на 1 установу для забезпечення оплати 
енергоносіїв грн Розрахункові дані 323 751,60 0,00 323 751,60

4 якості
Відсоток виконання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
Безлюдівськии іелипінийрмгой» —.. . . КУЗЬМІНОВ Микола
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3( РДЖЕНО
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)

07.02.2022 р. №14

1. 0100000

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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. 0112142 2142 0763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 20526000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

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

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -198270 гривень , у тому числі загального фонду - 198270 гривень та спеціального фонду — 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми



Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 ОІУкраїни №592 від 02.12.2004 "Положення про інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики"
Програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2021-2023 роки

Рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення здійснення масової туберкулінодіагностики серед населення

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Придбання туберкуліну 198 270 0 198 270

Усього 198 270 0 198 270

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



1 " ( 4 5

1 Програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2021-2023 роки 198 270 0 198 270
Усього 198 270 0 198 270

11. Результативні показники бюджетної програми

КУЗЬМІНОВ Микола

(ініціали/ініціал. прізвище)

№ 
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 198 270,00 0,00 198 270,00
2 продукту

Кількість туберкуліну, який необхідно придбати од. Облікові дані 4 500,00 0,00 4 500,00
3 ефективності

Середні витрати для придбання 1 дози туберкуліну грн. Розрахункові дані 44,00 0,00 44,00
4 ЯКОСТІ

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

(ПІДПИС)

ПОЖИДАЄВА Марина

(ініціали/ініціал. прізвище)



( ЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N8 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 )

07.02.2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)

0112145 2145 0763 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 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 -110000 гривень , у тому числі загального фонду - 110000 гривень та спеціального фонду - 0. 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 ОІУкраїни №592 від 02.12.2004 "Положення про інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики"
Рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2020 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"



Регіональна програма "Онкологія" на 2021 -2023 рр.

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

№ 
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання медичної допомоги онкохворим

7. Мета бюджетної програми
Підвищення ефективності загальнодержавних заходів профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зниження смертності, зменшення кількості первинних 
виходів на інвалідність внаслідок захворювання на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Організація онкологічної допомоги, діагностики, лікування та реабілітації онкологічних хворих

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Закупівля лікарських засобів(хіміотерапія та знеболювальні) для пільгового лікування хворих на 
онкопатологію для відшкодування коштів аптечним закладам, які видають хворим лікарські засоби 
(хіміотерапія та знеболювальні) згідно наданих пільгових рецептів.

110 000 0 110 000

Усього 110 000 0 110 000

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

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

1 2 3 4 5

1 Регіональна програма "Онкологія" на 2021-2023 рр. 110 000 0 110 000
Усього 110 000 0 110 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
1 2 3 4 5 6 7

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 110 000,00 0,00 110 000,00
2 продукту



Кількість онкохворих, що потребують лікування осіб Облікові дані V 463,00 0,00 463,00
3 ефективності

Забезпеченість онкохворих лікарським засобами відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
4 ЯКОСТІ

Динаміка кількості хворих на онкопатологію, забезпечених 
лікарськими засобами відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Безлюдівський селищний голова --- -------- ---- тмті wttt™ w- ' КУЗЬМІНОВ Микола
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(ініціали/ініціал прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина

(ініціали/ініціал. прізвище)



з ІРДЖЄНО
Накао Міністерства фінансів України
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 )

07.02.2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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
ікод Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 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 -116500 гривень , у тому числі загального фонду - 116500 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконаня для місцевих 
бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"
Наказ МОЗ України від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги"
Наказ МОЗ України №157 від 26.01.2018 "Про внесення змін до деяких наказів МОЗ України затвердження форм первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, що 
використовується в закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування",
Наказ МОЗ України №33 від 23.02.2000 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я"
Наказ МОЗ 01 України №592 від 02.12.2004 "Положення про інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики"
Рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2020 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"



Програми по наданню адресної грошової допомоги хворим з хронічною нирков( недостатністю, які проживають на території сіл та сели ікі увійшли до складу Безлюдівської селищної 

ради , на 2021-2023 роки
Програма лікарського забезпечення мешканців сіл та селищ, які увійшли до складу Безлюдівської селищної ради які страждають на рідкісні(орфанні)захворювання на 2021-2023 роки

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Проведення та забезпечення програм та заходів в сфері охорони здоров’я

7. Мета бюджетної програми
Покращення доступності медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, дотримання стандартів та протоколів надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою 
недостатністю, забезпечення перевезення хворих до Харківського обласного клінічного центру урології і нефрології імені В.І. Шаповалова для проведення гемодіалізу та у зворотному 
напрямку, покращення соціального захисту та якості життя хворих з хронічною нирковою недостатністю.Забезпечення гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікованої медичної 
допомоги жителям та внутрішньопереміщеним особам, які мешкають на території селищної ради і страждають на орфанні захворювання та надання їм лікарських засобів та продуктів для 
спеціального дієтичного споживання

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення придбання бензину для підвозу гемодіалізу

2
Забезпечити мешканців Харківського району, які страждають на рідкісніїорфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального 
дієтичного споживання

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення придбання бензину для підвозу гемодіалізу 61500,00 0 61500,00

2
Забезпечити мешканців Харківського району, які страждають на рідкісніїорфанні) захворювання, лікарськими 
засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання

55000,00 0 55000,00

Усього 116 500 0 116 500

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програми по наданню адресної грошової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на 
території сіл та селищ, які увійшли до складу Безлюдівської селищної ради , на 2021-2023 роки

61 500 0 61 500

2
Програма лікарського забезпечення мешканців сіл та селищ, які увійшли до складу Безлюдівської селищної ради які 
страждають на рідкісні(орфанні (захворювання на 2021-2023 роки

55 000 0 55 000

Усього 116 500 0 116 500



11. Результативні показники бюджетної програми

№> 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

Забезпечення придбання бензину для підвозу гемодіалізу
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 61 500,00 0,00 61 500,00
2 продукту

Кількість хворих на обліку літр Облікові дані 2,00 0,00 2,00
3 ефективності

Середні витрати на 1 хворого грн. Розрахункові дані 30 750,00 0,00 30 750,00
4 ЯКОСТІ

Відсоток забезпеченності відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
Забезпечити мешканців Харківського району, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального 

дієтичного споживання
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 55 000,00 0,00 55 000,00
2 продукту

Кількість хворих на обліку осіб Облікові дані 482,00 0,00 482,00
3 ефективності

Середні витрати на 1 хворого грн. Розрахункові дані 114,00 0,00 114,00
4 ЯКОСТІ

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

(ПІДПИС)

КУЗЬМІНОВ Микола

(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина

(ініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ І розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

07.02.2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 ) (код за ЄДРПОУ)

04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0113031 3031
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

20526000000
(код бюджету)(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредиту вання бюджету і

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -10620 гривень , у тому числі загального фонду - 10620 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24 12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"
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 реалізації державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства



гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 10 620 0 10 620
Усього 10 620 0 10 620

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

10 620 0 10 620

Усього 10 620 0 10 620

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 пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два 
роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським 
автомобільним транспортом

грн. Кошторис 10 620,00 0,00 10 620,00

2 продукту
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік 
(один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або 
міжміським автомобільним транспортомпільг

осіб Облікові дані 20,00 0,00 20,00

3 ефективності
середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два 
роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським 
автомобільним транспортом

Розрахункові дані 531,00 0,00 531,00

4 ЯКОСТІ
частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один 
раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним 
або міжміським автомобільним транспортом

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

Безлюдівський селищний голова КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО;

Начальник фі

07.02.2022 р

М.П.

селищної ради

О *

ПОЖИДАЄВА Марина
<ініціали ініціал, прізвище*

<<«93 
Л. Хаок\е



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада 

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

07.02.2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555

2.

і код Програмної класифікації видатків та (наймену вання головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

0110000 Безлюдівська селищна рада 04396555

3.

(код Програмної класифікації видатків та ( наймену вання відповідального виконавця > < код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 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 ...... ' >
к , класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредиту вання місцевого бюджету’) кредитування місцевого бюджету) ,
■ кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -30000 гривень, у тому числі загального фонду — 30000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"
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 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

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



8. Завдання бюджетної програми
№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку ЗО 000 0 ЗО 000
Усього 30 000 0 ЗО 000

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

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

1 2 3 4 5

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

30 000 0 ЗО 000

Усього ЗО 000 0 ЗО 000

11. Результативні показники бюджетної програми
№ 
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело 
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 30 000,00 0,00 30 000,00

2 продукту
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку (користування 
телефоном) осіб Облікові дані 50,00 0,00 50,00

3 ефективності
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг 
зв’язку (користування телефоном) грн. Розрахункові дані 600,00 0,00 600,00

4 якості
питома вага пільговику^які отримали пільгові послуги відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00



ЗАК °ДЖЕНО
Накі істерства 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 )

07.02.2022 р. № 14

1.

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)

„ Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним0113033 3033 1070 . н 20526000000
транспортом окремим категоріям громадян

.... _ ...... (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 -3764790 гривень , у тому числі загального фонду - 3764790 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»
Закон України «Про автомобільний транспорт»
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
Закон У країни «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»
Закон України «Про охорону дитинства»
Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,



позбавлених батьківського піклування» \ ґ
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного .ранспорту»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» від 17.05.1993 № 354
Наказ Мінсоцполітики від 14.05.2018 року № 688 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
"Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"
Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати вартості проїзду автомобільним транспортом 3 764 790 0 3 764 790

Усього 3 764 790 0 3 764 790

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 3 764 790 0 3 764 790

Усього 3 764 790 0 3 764 790

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 3 764 790,00 0,00 3 764 790,00

2 продукту
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом

од. Облікові дані 21 960,00 0,00 21 960,00

3 ефективності
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд 
автомобільним транспортом

грн. Розрахункові дані 14,00 0,00 14,00

4 якості

питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
Безлюдівський селищний голова а , v v ,J/ v> ллп.У ■*

О/ г~ ~1 X. 'А (Підпис) І
ПОГОДЖЕНО: f/ 1 h 1 rt 1 1 о 11

Начальник фінансового відділу Безлюдівської селишнО'краЛи 

р А Ігалй,к’

Лі “7 Th /л7V,ai v /ЧПкіУ/ )> ’xll

(інішали'ініціал. прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина

(ініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінанс/ 4іи 
26 серпня 2014 року № 83\.
(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 )

07.02.2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій _ _________0113035 3035 1070 . . ' и и 20526000000
громадян на залізничному транспорті 

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

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) '
креди 15 вання оюджету)

4. Обсяг бюджетних признанень/бюджетних асигнувань -53100 гривень , у тому числі загального фонду - 53100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"
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 надання пільг окремим категоріям громадян з пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті



8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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 людям, які потребують соціальної допомоги з відшкодування за пільговий проїзд 
автомобільним транспортом

53 100 0 53 100

Усього 53 100 0 53 100

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

53 100 0 53 100

Усього 53 100 0 53 100

11. Результативні показники бюджетної програми

Бетлюдіві

№ 
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 53 100,00 0,00 53 100,00

2 продукту
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян од. Розрахункові дані 1,00 0,00 1,00

3 ефективності

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд 
залізничним транспортом грн. Розрахункові дані 4 425,00 0,00 4 425,00

4 якості
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих грн. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал прізвище)

ПОР

07.02.2022 р.

Начальник фі

м.п.

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 )

07 02 2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,
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 бюджеті )

і код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та ...... ’ . -
г г - класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджеті ) кредитування місцевого бюджеті ) ,
■ кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -439700 гривень , у тому числі загального фонду - 439700 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"
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

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

7. Мета бюджетної програми

створення сприятливих умов для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей



8. Завдання бюджетної програми

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 
з/п

Завдання

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

гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 439 700 0 439 700
Усього 439 700 0 439 700

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей,які проживають на території селища Безлюдівка на 
2021-2025 роки

439 700 0 439 700

Усього 439 700 0 439 700

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 439 700,00 0,00 439 700,00
2 продукту

кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей од. Розрахункові дані 37,00 0,00 37,00
3 ефективності

середня вартість однієї путівки на оздоровлення грн. Розрахункові дані 11 884,00 0,00 11 884,00
4 якості

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

Безлюдівський селищний голова КУЗЬМІНОВ Микола

ПОГОДЖЕНО: _______

1L^Г А ЛЯСЬКО/ n
Начальник фіначбовбіо відділу, Б^зшюдівсіжоїісйїищноирадй A-’/'"" -'7/'

шш р=Н1 Жг тЖ —

07.02.2022 , fc J /ШІЇ/ Ы

МП \ jj l]

л ї н f/J

___ ------------------------------------------------
(підпис) * (ініціали ініціал, прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина

(підпис)/ (ініціали ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
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

І найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

07.02.2022 р. №14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 І

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
0113160 3160 1010 послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 20526000000

інвалідністю, 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 г

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

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -246295 гривень , у тому числі загального фонду - 246295 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 XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24 12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"
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

Завдання

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)

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 
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

246 295 0 246 295

Усього 246 295 0 246 295

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

246 295 0 246 295

Усього 246 295 0 246 295

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 246 295,00 0,00 246 295,00

2 продукту
кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації осіб Облікові дані 15,00 0,00 15,00

3 ефективності
Середньомісячний розмір компенсації на надання громадянам 
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам,хворим,які не здатні до 
самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

грн Розрахункові дані 16 420,00 0,00 16 420,00

4 ЯКОСТІ
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості 
звернень за призначенням компрйсЬф відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Безлюдівськ^^ідайітсИювіі.у'Х КУЗЬМІНОВ Микола



ЗАТВЕРДЖЕНО /
Наказ Міністерства фінансів^ ни
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 )

07.02.2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.

2.

0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету 1

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. 0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 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 -4989 гривень , у тому числі загального фонду - 4989 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 XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Створення сприятливих умов для проведения громадських робіг на території громади

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 Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення зайнятості населення 4 989 0 4 989
Усього 4 989 0 4 989

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 4 989,00 0,00 4 989,00

2 продукту
Кількість працівників осіб Облікові дані 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
середні витрати на одного працівника грн. Розрахункові дані 4 989,00 0,00 4 989,00

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



( ЗАТВЕРДЖЕНО /
Наказ Міністерства фінанб, ^аїни
26 серпня 2014 року №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 )

07.02.2022 р. № 14

Паспорт

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

г \ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджете)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

кредиту вання 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)

0113241 3241

(наймену вання відповідального виконавця)

1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

(код за ЄДРПОУ)

20526000000

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -9200558 гривень , у тому числі загального фонду - 9089946 гривень та спеціального фонду - 110612 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
Наказ Мінісоцполітики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
"Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12 2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верстам населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення



8. Завдання бюджетної програми
№ 
з/п

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання соціальних послуг без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів 9 089 946 110612 9 200 558
Усього 9 089 946 110612 9 200 558

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

Безлюдівський селищний голова

№ 
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 9 089 946,00 110 612,00 9 200 558,00

2 продукту

Кількість установ, що надають соціальні послуги од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00
3 ефективності

Середньомісячні витрати на надання соціальної послуги грн. Розрахункові дані 757 495,50 0,00 757 495,50
4 ЯКОСТІ

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

ПОГОДЖЕНОМУі/ <6®/'------ -і ЧР——11\%,^ л _____
[ / ґі . 1 \ \\

Начальник фінансової о відділу ЬезлюдівсЖої селипиб^^^/УІН^^^К

іЧ-йА ll-Wr4; /* Д’ // #«>

07.02.2022 // 1 Г ‘■°/ /Л /4
мп * f uhf] k*

\\<: \ \ С&Чг/ /2s ■u//\\® \ ХЇСУ /V q/Z
--------*7Z3893 ^7

_____ _______________________________
(підписі I < ініціали/ініціал. прізвище і

ПОЖИДАЄВА Марина
підпиЧ і ініціали/ініціал прізвище)



( ІЕРДЖЕНО
На«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 )

07.02.2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Безлюдівська селищна рада 04396555

3.

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

кредитування місцевого бюджету)

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 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 -1546046 гривень , у тому числі загального фонду - 1546046 гривень та спеціального фонду - 0
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"

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



№ 
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Створення фінансових, організаційно-правових та технічних механізмів для забезпечення комфортного соціального клімату та досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя 
незахищених верств населення на основі ефективного використання бюджетних ресурсів селищ

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення контролю за використанням коштів, що передбачені у селищному бюджеті на надання соціальних послуг окремим громадянам

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Надання одноразової грошової допомоги в рамках Програми соціального захисту населення сіл та селищ, що 
увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки

1 000 000 0 1 000 000

2 Проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку 546 046 0 546 046

Усього 1 546 046 0 1 546 046

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

1 546 046 0 1 546 046

Усього 1 546 046 0 1 546 046

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 на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим 
громадянам грн. Кошторис 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

на проведення санаторно-курортного лікування постраждалим 
громадян, віднесених до категорії 1

грн. Кошторис 148 850,00 0,00 148 850,00

на проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах 
Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в 
антитерористичній операції чи здійсненні

грн. Кошторис 32 710,00 0,00 32 710,00



на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих 
громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей

грн. Кошторис
( 10 588,00

0,00 10 588,00

видатки на проведення організації санаторно - курортного 
лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни

грн. Кошторис 43 871,00 0,00 43 871,00

2 продукту
Кількість малозабезпечених осіб, яким буде надана одноразова 
грошова допомога

осіб Облікові дані 500,00 0,00 500,00

кількість осіб, віднесених до категорії 1 осіб Облікові дані 17,00 0,00 17,00

осіб Облікові дані 4,00 0,00 4,00
кількість осіб, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей, яким 
планується лікування осіб Облікові дані 1,00 0,00 1,00

кількість осіб з інвалідністю, ветеранів війни яким планується 
лікування осіб Облікові дані 5,00 0,00 5,00

3 ефективності

Середній розмір одноразової грошової допомоги грн. Розрахункові дані 2 000,00 0,00 2 000,00
Середній розмір вартості путівки на лікування однієї особи 
віднесеної до категорії 1

грн. Розрахункові дані 8 755,88 0,00 8 755,88

середній рорзмір вартості путівки на відпочинок однієї особи яка 
безпосередньо брала участь в антитерористичній операції чи 
здійсненні заходів із забезпечення

грн. Розрахункові дані 8 177,50 0,00 8 177,50

середній рорзмір вартості путівки на лікування однієї особи 
віднесеної до категорії 2, та потерпілих дітей

грн. Розрахункові дані 10 588,00 0,00 10 588,00

Середній рорзмір вартості путівки на лікування однієї особи з 
інвалідністю, ветерана війни

грн. Розрахункові дані 8 774,20 0.00 8 774,20

4 ЯКОСТІ

Відсоток виконання завдання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
Відсоток забезпечення потреби пільгового контингенту в 
оздоровленні відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Відсоток забезпечення потреби пільгового контингенту в 
оздоровленні відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Відсоток забезпечення потреби пільгового контингенту в 
оздоровленні відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Відсоток забезпечення потреби пільгового контингенту в 
оздоровленні відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Беїлюдівськи^лямппвйі^олова s' КУЗЬМІНОВ Микола
Z^;vYeV\ ________ ________ __________________________________________

^ОпУ (підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ППГП пЙжЬЙк'' А



( ( ЕРДЖЕНО

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 )

07.02.2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 

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 —1831028 гривень , у тому числі загального фонду — 1831028 гривень та спеціального фонду - 0. 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” від 20.09.2017 № 793 зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури України від 01.10.2010 № 1150/41 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"

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

№ 
з/п

Ціль державної політики



1
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну дк упність до інформації та культурних цінностей, що зби]( лея, 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 1 831 028 0 1 831 028

Усього 1 831 028 0 1 831 028

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 Розрахункові дані 6,00 0,00 6,00

середнє число окладів (ставок) керівних працівників осіб Розрахункові дані 5,00 0,00 5,00
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 
персоналу

осіб Розрахункові дані 1,00 0,00 1,00

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 1 546 046,00 0,00 1 546 046,00

2 продукту

число читачів осіб Облікові дані 250,00 0,00 250,00

3 ефективності

середні затрати на обслуговування одного читача грн. Розрахункові дані 6 114,00 0,00 6 114,00

кількість книговидач на одного працівника (ставку) од. Облікові дані 2 520,00 0,00 2 520,00





КУЗЬМІНОВ Микола

(

відс. Розрахункові дані 100.00 0,00 100,00

(ініціали/ініціал. прізвище)(підпис)

(підписі

ПОЖИДАЄВА Марина

(ініціали/ініціал прізвище)



ЗЕРДЖЕНО
аказ 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 )

07.02.2022 р. №14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Безлюдівська селищна рада 04396555

3.

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

кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
0114060 4060 0828 . . , . 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 ..... с .
. . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -9102520 гривень , у тому числі загального фонду - 5825920 гривень та спеціального фонду - 
3276600 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 XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"

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



№ 
з/п

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- k ----------------------------------- ;------------------------------------------- Q
Ціль державної політики

1 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми
створення правових, економічних та організаційних умов для подальшого розвитку культурно-мистецької, духовної та фізкультурно-оздоровчої сфери селищ, формування засобами культури 
та мистецтва ідеологічних, моральних та духовних цінностей, спрямованих на демократизацію суспільства, виховання високих громадських ідеалів та загальної культури громадян, 
формування національної свідомості, виховання у населення почуття патріотизму до рідної України, до Харківського району, до селищ.

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

2 Капітальний ремонт будівлі Безлюдівського селищного клубу за адресою площа Стадіонна 2 К смт. Безлюдівка Харківського району Харківської області

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 5 825 920 0 5 825 920

2
Капітальний ремонт будівлі Безлюдівського селищного клубу за адресою площа Стадіонна 2 К смт. 
Безлюдівка Харківського району Харківської області

0 3 276 600 3 276 600

Усього 5 825 920 3 276 600 9 102 520

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 3 276 600 3 276 600

2
Програма розвитку культури та туризму, оновлення та охорони культурної спадщини сіл та селищ, які увійшли до 
складу Безлюдівської селищної ради на 2021 -2022 роки

5 825 920 0 5 825 920

Усього 5 825 920 3 276 600 9 102 520

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
1 затрат

видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків 
культури грн. Кошторис 5 825 920,00 0,00 5 825 920,00

кількість установ - усього од. Облікові дані 3,00 0,00 3,00



середнє число окладів (ставок) - усього од. Штатний розпис 27,00 0,00 27,00

середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. Штатний розпис 3,00 0,00 3,00

середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. Штатний розпис 18,00 0,00 18,00
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 
персоналу од. Штатний розпис 6,00 0,00 6.00

2 продукту

кількість відвідувачів - усього осіб Облікові дані 200,00 0,00 200,00

утому числі: безкоштовно осіб Облікові дані 200,00 0,00 200,00
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного 
дозвілля населення, од. Облікові дані 120,00 0,00 120,00

3 ефективності
середні витрати на проведення одного заходу грн. Розрахункові дані 0,00 0,00 0,00

середні витрати на одного відвідувача грн. Розрахункові дані 29 129,60 0,00 29 129,60

4 якості
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно 
до фактичного показника попереднього періоду, відс. Розрахункові дані 0,00 0.00 0,00

Капітальний ремонт будівлі Безлюдівського селищного клубу за адресою площа Стадіонна, 2 К смт. Безлюдівка Харківського району Харківської області
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 3 276 600,00 3 276 600,00

2 продукту
Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт од. Облікові дані 0,00 1,00 1,00

3 ефективності

Середні витрати на проведення капітального ремонту одного 
об'єкта

грн. Розрахункові дані 0,00 3 276 600,00 3 276 600,00

4 ЯКОСТІ

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

м.п.

ПО

^04396^

07.02.2022 р.

БезлюдіМськ КУЗЬМІНОВ Микола

(ініціали/ініціал. прізвище)

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 )

07.02.2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.

2.

0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету І

0110000 Безлюдівська селищна рада

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

04396555
(код Програмної класифікації видатків та (наймену вання відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредиту вання місцевого бюджету-)

3. 0115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту 20526000000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -326150 гривень , у тому числі загального фонду - 326150 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у сфері фізичної культури і спорту",
Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2021-2022 роки
Рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення організації і проведення регіональних змагань з олімпійських видів, спорту. Пропаганда здорового способу життя.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту



8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Масові заходи з фізкультури та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту 326 150 0 326 150
Усього 326 150 0 326 150

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 фізичної культури та спорту на 2021-2022 роки 326 150 0 326 150
Усього 326 150 0 326 150

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 326 150,00 0,00 326 150,00

2 продукту
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з 
олімпійських видів спорту, од. од. Облікові дані 20,00 0,00 20,00

3 ефективності
середні витрати на один людино-день участі у регіональних 
змаганнях з олімпійських видів спорту, грн. грн. Розрахункові дані 16 308,00 0,00 16 308,00

4 якості
Відсоток виконаййязавдацня відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00



\ ЗЕРДЖЕНО
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 )

07.02.2022 р. №14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)

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

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

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

J кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —3711613 гривень , у тому числі загального фонду - 3688613 гривень та спеціального фонду — 23000 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами.
Постанова КМУ №993 від 05.11.2008 року "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне 
управління"" № 1147 від 01.10.2010
Наказ Міністерства молоді та спорту УКраїни від 23.11.2016 року № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
Рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"



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

№> 
з/п

Ціль державної політики

1 Розвиток сфери фізичної культури та спорту

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення функціонування закладу спорту

2 Придбання основних засобів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення функціонування закладу спеціалізованої позашкільної освіти спортивного профілю 3 688 613 0 3 688 613

2 Придбання основних засобів 0 23 000 23 000

Усього 3 688 613 23 000 3 711 613

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

Забезпечення функціонування закладу спеціалізованої позашкільної освіти спортивного профілю
1 затрат

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 3 688 613,00 0,00 3 688 613,00

Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл осіб Облікові дані 17,00 0,00 17,00

2 продукту



Кількість учнів ДЮСШ осіб Облікові дані 667,00 0,00 667,00

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

3 ефективності

Середні витрати на 1 учня ДЮСШ грн. Розрахункові дані 5 530,15 0,00 5 530,15

4 ЯКОСТІ

Динаміка збільшення призових місць відс. Розрахункові дані 3,00 0,00 3,00

Придбання основних засобів
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 23 000,00 23 000,00

2 продукту

Кількість основних засобів, що планується придбати од. Облікові дані 0,00 2,00 2,00

3 ефективності

Середні витрати на придбання одного основного засобу грн. Розрахункові дані 0,00 11 500,00 11 500,00

4 ЯКОСТІ

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

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

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 І розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджет}')

07.02.2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. 0116014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 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 бюджет}')
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1044700 гривень , у тому числі загального фонду - 1044700 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР,
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами та доповненнями,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
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 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 XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2020 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"

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

1 Вирішення проблеми ефективного управління відходами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

8. Завдання бюджетної програми



__________________________________ (_
№ 
з/п

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Завдання

1 Забезпечення санітарної очистки території

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 1 044 700 0 1 044 700
Усього 1 044 700 0 1 044 700

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

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

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ 
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 1 044 700,00 0,00 1 044 700,00

2 продукту

кількість заходів із санітарної очистки території од. Облікові дані 4 256,00 0,00 4 256,00
3 ефективності

середня вартість одного заходу, тис. грн. Розрахункові дані 245,00 0,00 245,00
4 ЯКОСТІ

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

Безлюдівський селищний голова

і підпис і

КУЗЬМІНОВ Микола
і ініціали/ініціал. прізвищеі

ПОЖИДАЄВА Марина
і ініціали/ініціал прізвище і



34 ’ДЖЕН О
Нако. ..іністерства 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 )

07.02.2022 р. №14

1.

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555

2.

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

кредитування місцевого бюджету)

0110000 Безлюдівська селищна рада 04396555

3.

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

кредитування місцевого бюджету)

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 20526000000
.. . . (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 -5764418 гривень , у тому числі загального фонду - 4964418 гривень та спеціального фонду - 800000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 У країни "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"
Програма по благоустрою, озеленення стану довкілля сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 - 2022 роки
Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки



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 4 964 418 0 4 964 418
6 Капітальний ремонт вуличного освітлення 0 800 000 800 000

Усього 4 964 418 800 000 5 764 418

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 4 964 418 0 4 964 418

2 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки 0 800 000 800 000
Усього 4 964 418 800 000 5 764 418

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело 
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Забезпечення підвищення рівня благоустрою селищ Безлюдівської селищної ради
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 4 964 418,00 0,00 4 964 418,00
Кількість штатних одиниць для облаштування території осіб Штатний розпис 14,00 0,00 14,00

2 продукту



Кількість об'єктів благоустрою од. Облікові дані ( 40.00 0,00 40.00

3 ефективності
Середні видатки на утримання 1 об'єкта благоустрію грн. Розрахункові дані 124 110,45 0,00 124 110,45

4 ЯКОСТІ

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

Капітальний ремонт вуличного освітлення

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 800 000,00 800 000,00

2 продукту
Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт од. Облікові дані 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення капітального ремонту одного 
об' єкту

грн. Розрахункові дані 0,00 800 000,00 800 000,00

4 ЯКОСТІ

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

Безлюді^і^й селищний го.їнва

погфЖЕнтІПІ \о і
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КУЗЬМІНОВ Микола

(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина

(ініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО (
Наказ Міністерства фінансів - ..раїни
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 )

07.02.2022 р. № І4

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

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

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

3. 0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 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 -500000 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 500000 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік”
Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Розвиток закладів і установ освіти спрямований на реконструкції даних закладів

7, Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми



№ 
з/п

------------------------------------------------------------------------------------- V. ---------------------------------------------------------------- 1
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

8
Виготовлення проектно-кошторисної документації за робочим проектом на "Реконструкція приміщення 
Лизогубівської ЗОШ І-Ш ступенів з прибудово! спортивної зали, їдальні та навчальних закладів за адресою: 
Харківська область, Харківський район, с.Лизогубівка, вул.Шкільна, №22, Коригування"

0 500 000 500 000

Усього 0 500 000 500 000

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

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

1 2 3 4 5

1 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021 -2025 роки 0 500 000 500 000
Усього 0 500 000 500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело 
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 500 000,00 500 000,00
2 продукту

Кількість об єктів, де планується виготовлення проектно- 
кошторисної документації од. Облікові дані 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення однієї проектно-кошторисної 
документації грн. Розрахункові дані 0,00 500 000,00 500 000,00

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



\ ЗАТВЕРДЖЕНО (
Наказ Міністерства фінансів > «каїни
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- )

07.02.2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

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

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

3. 0117442 7442 0456 Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури 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 -38232 гривень , у тому числі загального фонду - 38232 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-vi 9 зі змінами.
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 від26.08.2014р.№ 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
Рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2020 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"

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

№ 
з/п Ціль державної політики

1 Покращення стану транспортної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури доріг

8. Завдання бюджетної програми
№ 
з/п

Завдання



[Забезпечення проведення поточного ремонту об єктів транспортної іифракструн і( світлофорів)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Утримання світлофору 38 232 0 38 232
Усього 38 232 0 38 232

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 38 232,00 0,00 38 232,00
2 продукту

Кількість світлофорів, що обслуговується од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00
3 ефективності

Середньомісячна вартість поточного ремонту 1 світлофора грн. Розрахункові дані 3 186,00 0,00 3 186,00
4 якості

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

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище)



V 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 )

07.02.2022 р. №14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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

3.

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0117461 7461

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
0456 . , . . _інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(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 -2250000 гривень , у тому числі загального фонду - 250000 гривень та спеціального фонду - 2000000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами.
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836
Рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"
Програма розвитку автомобільних дорог загального користування та вулиць і доріг комунальної власності сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки

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

№ 
з/п

Ціль державної політики



1
Відновлення і розвиток автомобільних доріг для інтеграції їх до єврі лської транспортної системи та підвищення на них рівня оезпеки руху, швидкості, комфортності та 

економічності перевезень

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг місцевого значення, шо сприятиме підвищенню безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності 
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг 250 000 0 250 000

3 Капітальний ремонт доріг по вулицям Безлюдівської селищної ради 0 2 000 000 2 000 000

Усього 250 000 2 000 000 2 250 000

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

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

250 000 2 000 000 2 250 000

Усього 250 000 2 000 000 2 250 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 250 000,00 0,00 250 000,00

2 продукту

Утримання доріг в чистоті в осінньо-зимовий період од. Облікові дані 5,00 0,00 5,00

3 ефективності
Середні витрати на утримання доріг в чистоті в осінньо-зимовий 
період в 1 селищі

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

4 якості

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



Покрашені стану інфраструктури автомобільних доріг

1 затрат

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

2 продукту
Кількість доріг, де планується провести капітальний ремонт од. Облікові дані 0,00 1,00 1,00

3 ефективності

Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї дороги грн. Розрахункові дані 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

4 ЯКОСТІ

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

КУЗЬМІНОВ Микола

(ініціали/ініціал. прізвище)

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 І розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

І наймену вання головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

07.02.2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

кредитування місцевого бюджету)

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

кредиту вання місцевого бюджету-)

3. 0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 20526000000
п  .... .. _ .... (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету І

(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 -24000 гривень , у тому числі загального фонду — 24000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 р. № 836
Рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2020 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"

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

№ 
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечити розвиток місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми



№ 
з/п

(
Завдання

1 Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування 24 000 0 24 000

Усього 24 000 0 24 000

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

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

1 2 3 4 5
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 24 000,00 0,00 24 000,00
2 продукту

Кількість внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування од. Облікові дані 12,00 0,00 12,00
3 ефективності

Середньомісячні витрати на виплату 1 внеску до асоціацій органів 
місцевого самоврядування грн. Розрахункові дані 2 000,00 0,00 2 000,00

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

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал прізвищеі

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище і



/ ЗАТВЕРДЖЕНО
X Наказ Міністерства фінансів України

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада 

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.02.2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

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

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

3. 0117691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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 -180000 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 180000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836
Рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2020 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"

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

1 Розв'язання важ ливих суспільних потреб із визначених джерел

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення розв'язання життєво важливих проблем селищ, соціально-культурних за ...іііих питань, що виникають протягом бюджетного періоду

8. Завдання бюджетної програми
№ 
з/п Завдання

1 Забезпечення соціально економічного розвитку 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 Капітальний ремонт 0 180 000 180 000
Усього 0 180 000 180 000

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

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

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

Безлюдівський селиш^ЯГго^ї^. 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 0,00 180 000,00 180 000,00

2 продукту
Кількість об'єктів на проведення капітального ремонту од. Облікові дані 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні видатки на проведення капітального ремонту об'єкта грн. Розрахункові дані 0,00 180 000,00 180 000,00

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

ПОГОДЖЕНО^ ^72.___А

1 S о ( 1 вШ 1 1 Я -о І
Начальник фінансового відділу Безлюдівськоїселищної ради-''А ■ л.г, -Ко,' 

V зй
V.® __<* 4; // fit .V/

07.02.2022 р. д jjj у Й

м.п. - --------- »t h? °
V А —' .4

--------------- _________________________________________________________
(підпис) ' (ініціали/ініціал. прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина
(підпис) х (ініціали/ініціал прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО ґ
Наказ Міністерства фн\ /країни
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 )

07.02.2022 р. № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 

кредиту вання місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 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 -2693488 гривень , у тому числі загального фонду - 2693488 гривень та спеціального фонду - 0. 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2020 року "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2022 рік"
Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки

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

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

2 693 488 0 2 693 488

Усього 2 693 488 0 2 693 488

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 2 693 488 0 2 693 488
Усього 2 693 488 0 2 693 488

11. Результативні показники бюджетної програми

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище >

№ 
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 2 693 488,00 0,00 2 693 488,00

2 продукту

кількість виїздів на об"єкти пожежного нагляду од. Облікові дані 36,00 0,00 36,00
3 ефективності

середні видатки на ліквідацію однієї пожежі грн. Розрахункові дані 74 819,11 0,00 74 819,11
4 якості

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

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 І розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(наймену вання головного розпорядника

коштів місцевого бюджету-)

07.02.2022 р. № 14

1.

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 (наймену вання відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 20526000000
. п .. _ (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та ,

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

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -17000 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 17000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
ЗУ "Про охорону навколишнього середовища"
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,
рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 "Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради"
Програма охорони навколишнього середовища на 2021-2022 роки

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

1

Ціль державної політики

Забезпечення природоохороних заходів

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану навколишнього природного середовища на території селищ, що входять до складу Безлюдівської селищної ради



8. Завдання бюджетної програми
№ 
з/п

Завдання

Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами, придбання контейнерів для роздільного сортування твердих побутових відходів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Придбання обладнання для збору побутових відходів (контейнерів) 0 17 000 17 000
Усього 0 17 000 17 000

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

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

1 2 3 4 5

1 Програма охорони навколишнього середовища на 2021-2022 роки 0 17 000 17 000
Усього 0 17 000 17 000

11. Результативні показники бюджетної програми

Безлюдіві

№ 
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 гри. Кошторис 17 000,00 0,00 17 000,00

2 продукту
Кількість придбаних контейнерів од. Облікові дані 10,00 0,00 10,00

3 ефективності
Витрати на закупівлі однієї одиниці контейнеру грн. Розрахункові дані 1 700,00 0,00 1 700,00

4 ЯКОСТІ
ВІДСОТОК BHKOHgtHt'— ^^ відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище.

ПОГ|

м.п.

Началі

07.02.2022 Р А
(ПІДПИС І

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал прізвище.


