
УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ВІД у/. 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», рішення XIX сесія VIII 
скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін 
до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 
24.12.2021 "Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади 
на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:
1. Затвердити зміни до паспортів 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 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
1.4. КПКВКМБ 01112111 «Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги»;

1.5. КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

1.6. КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;

1.7. КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів»;

1.8. КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

1.9. КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів 



місцевого самоврядування»;
2. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 

2022 рік, що додаються, а саме:
1.1. КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»;
1.2. КПКВКМБ 0111026 «Надання загальної середньої освіти 

міжшкільними ресурсними центрами»;
1.3. КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, 

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

1.4. КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;
1.5. КПКВКМБ 0117324 «Будівництво1 установ та закладів 

культури»;
1.6. КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально- 

економічного розвитку територій»;
1.7. КПКВКМБ 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї;
1.8. КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони 

природних ресурсів;
1.9. КПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду.
3. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік по 

КПКВК 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» 
втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

Начал

ірник розпорядження 
справах селищної

Перши
і Г) Q- І ЗДЗНал

ального відділу 
рї селищної ради

Олена Боклаг



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)

11.03.2022 р. №23

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

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110150 0150

(найменування відповідального виконавця)

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

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

(код за ЄДРПОУ)

20526000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -33169294 гривень , у тому числі загального фонду - 32858794 гривень та спеціального фонду - 
310500 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 "Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) 
(20526000000)
Рішення XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "Про 
бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)

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 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

і 2 3 4 5

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 32 858 794 0 32 858 794
2 Придбання компютерної техніки 0 310 500 310 500

Усього 32 858 794 310 500 33 169 294

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 0 310 500 310 500
Усього 0 310 500 310 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 74,00 0,00 74,00
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 32 858 794,00 0,00 32 858 794,00
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 310 500,00 310 500,00

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

Кількість одиниць компьютерно’! техніки, що планується придбати од. Облікові дані 0,00 2,00 2,00

3 ефективності
Кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника од. Облікові дані 3 000,00 0,00 3 000,00

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 444 037,76 0,00 444 037,76
Середня вартість однієї одиниці компьютерно’! техніки грн. Розрахункові дані 0,00 155 250,00 155 250,00

4 ЯКОСТІ
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній 
кількості підготовлених відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх 
загальній кількості відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.03.2022 р. № 23

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)

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 20526000000
z п ... ... / -г 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 .. ....

с с . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _ г 7
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -30349253 гривень , у тому числі загального фонду - 22441384 гривень та спеціального фонду - 
7907869 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 "Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами)
(20526000000)
Рішення XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "Про 
бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)



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 22 441 384 1 576 100 24 017 484

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 6 331 769 6 331 769

Усього 22 441 384 7 907 869 ЗО 349 253

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 6331769 6331769

Усього 6331769 6331769

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць од. Штатний розпис 109,00 0,00 109,00



кількість груп од. Облікові дані 18,00 0,00 18,00
кількість дошкільних навчальних закладів од. Облікові дані 3,00 0,00 3,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу 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 22 441 384,00 0,00 22 441 384,00
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 6 331 769,00 6 331 769,00

2 продукту
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб Облікові дані 405,00 0,00 405,00
Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт од. Облікові дані 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
середні витрати на 1 дитину грн. Розрахункові дані 55 410,82 0,00 55 410,82
Середні витрати на проведення капітального ремонту одного 
об'єкта грн. Розрахункові дані 0,00 6 331 769,00 6 331 769,00

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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.03.2022 р. №23

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. 0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 20526000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -9816148 гривень , у тому числі загального фонду - 9705536 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 "Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) 
(20526000000)
Рішення XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від24.12.2021 "Про 
бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)
Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021 -2025 роки

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

Ціль державної політики

І 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 9 705 536 110612 9 816 148
Усього 9 705 536 110 612 9 816 148

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 9705536 9705536

Усього 9705536 9705536

11. Результативні показники бюджетної програми

Безлюдівський селищний голова w

№ 
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 9 705 536,00 110 612,00 9 816 148,00

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 808 794,67 0,00 808 794,67

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

Іяз/ hl/li ‘УжУ/
І ш ,® Начйжник фінансового відділу Безлюдівської селищної ради
і\«₽Д МЙ/ /<£•>,// Ш "$///у */)

W\Tl;«!3.2022p. Х&Эсть
9653° - У

(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище і



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.03.2022 р. №23

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)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами _________ _0112111 2111 0726 Р ... . F 20526000000
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

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

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)г кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1653158 гривень , у тому числі загального фонду - 1653158 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 виконана для місцевих 
бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"
Наказ МОЗ України від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги"
Наказ МОЗ України №157 від 26.01.2018 "Про внесення змін до деяких наказів МОЗ України затвердження форм первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, що 
використовується в закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування"
Наказ МОЗ України №33 від 23.02.2000 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я"
Наказ МОЗ 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 "Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) 
(20526000000)
Рішення XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "Про 
бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)
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 надання населенню медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення збереження енергоресурсів 1 618 758 0 1 618 758

7
Послуги з профілактичних випробувань та вимірювань силової та освітлювальної електропроводки, 
електрообладнання та заземлюючих пристроїв будівель

34 400 0 34 400

Усього 1 653 158 0 1 653 158

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки 1 653 158 1 653 158

Усього 1 653 158 1 653 158

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Забезпечення збереження енергоресурсів
1 затрат



Безлюдівський селищний голова

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

Послуги з профілактичних випробувань та вимірювань силової та освітлювальної електропроводки, електрообладнання та заземлюючих 
пристроїв будівель

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 34 400,00 0,00 34 400,00

2 продукту
Кількість послуг, що планується провести од. Облікові дані 2,00 0,00 2,00

3 ефективності
Середні витрати на здійснення однієї послуги грн. Розрахункові дані 17 200,00 0,00 17 200,00

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

ПОГОДЖЕНО:

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ішціал. прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініщали/ініщал. 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 )

11.03.2022 р. №23

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)

3. 0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 20526000000
дозвілля та інших клубних закладів

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (к0Д фУ"к“'0"альної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -10569687 гривень , у тому числі загального фонду - 6398489 гривень та спеціального фонду - 
4171198 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 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 "Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами)
(20526000000)
Рішення XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "Про 
бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000) 
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 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 6 398 489 0 6 398 489

2 Капітальний ремонт будівлі Безлюдівського селищного клубу за адресою площа Стадіонна, 2 К смт. 
Безлюдівка Харківського району Харківської області 0 4 171 198 4 171 198

Усього 6 398 489 4171198 10 569 687

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 4 171 198 4 171 198

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 301 093 0 301 093

Усього ЗОЇ 093 4 171 198 4 472 291

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 6 398 489,00 0,00 6 398 489,00

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
у тому 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 31 992,45 0,00 31 992,45

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 4 171 198,00 4 171 198,00

2 продукту
Кількість об'єктів, де планується провести капітальний 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 4 171 198,00 4 171 198,00

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

Безлюдівський селищний голова

ідділу Безлюдівської селищної ради

КУЗЬМІНОВ Микола
(ішціалк/ініціал. прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище)



I г
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року No 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 )

11.03.2022 р. №23

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. 0116011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 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 -139213 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 139213 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»
Закон України «Про житлово-комунальні послуги»,
Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»
Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 року «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,наказ Міністерства 
фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836
Рішення XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "Про 
бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики в галузі житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Проведення поточного ремонту житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

3
Капітальний ремонт зовнішньої та внутрішньої будинкової мережі електропостачання житлового будинку по 
вул.Миру,! с.Котляри Харківського району, Харківської області

0 139 213 139 213

Усього 0 139 213 139 213

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 "Ремонт житлових будинків сіл та селищ Безлюдівської селищної ради 139213 139213

Усього 139213 139213

13921

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 0,00 139 213,00 139 213,00

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

3 ефективності
Середні витрати на проведення капітального ремонту одного 
будинку

грн. Розрахункові дані 0,00 139 213,00 139 213,00

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

(ініціали/ініціал. прізвище)

голова

відділу Безлюдівської селищної ради ПОЖИДАЄВА Марина
Іініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету )

11.03.2022 р. №23

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. 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 20526000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -6646721 гривень , у тому числі загального фонду - 5115418 гривень та спеціального фонду - 
1531303 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми



Консти.уція 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 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 "Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами)
(20526000000)
Рішення XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "Про 
бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)
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 5 115418 0 5 115 418
2 Капітальний ремонт вуличного освітлення 0 1 531 303 1 531 303

Усього 5 115418 1 531 303 6 646 721

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



11. Результативні показники бюджетної програми

Програма по благоустрою, озеленення стану довкілля сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної 
ради на 2021 - 2022 роки 5 115 418 0 5 115 418

2 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки 0 1 531 303 1 531 303
Усього 5 115418 1 531 303 6 646 721

Безлюдівський селищний голова

№ 
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 5 115 418,00 0,00 5 115 418,00
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 127 885,45 0,00 127 885,45

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 1 531 303,00 1 531 303,00
2 продукту

Кількість об'єктів, де планується провести капітальний 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 1 531 303,00 1 531 303,00

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

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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)

11.03.2022 р. №23

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

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0117461 7461

(найменування відповідального виконавця)

0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
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 -3663108 гривень , у тому числі загального фонду - 1663108 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 "Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) 
(20526000000)
Рішення XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "Про 
бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)
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 європейської транспортної системи та підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та 
економічності перевезень

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

8. Завдання бюджетної програми
№ 
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

2
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Тиха 
с.Котляри Харківського району Харківської області 196 308 0 196 308

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

4 Поточний середній ремонт автомобільної роботи на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району, Харківської області 1 200 000 0 1 200 000

5 Придбання дорожніх знаків 16 800 0 16 800
Усього 1 663 108 2 000 000 3 663 108

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 1 663 108 2 000 000 3 663 108

Усього 1 663 108 2 000 000 3 663 108

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Покрашення 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 осіннь-зимовий період од. Облікові дані 5,00 0,00 5,00

3 ефективності
Середні витрати на утримання доріг в чистоті в осіннь- 
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

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

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 196 308,00 0,00 196 308,00

2 продукту
Кількість проектно-кошторисної документації, що 
планується виготовити од. Облікові дані 4,00 0,00 4,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення однієї проектно-кошторисної 
документації

грн. Розрахункові дані 49 077,00 0,00 49 077,00

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

Капітальний ремонт доріг по вулицям Безлюдівської селищної ради
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

Поточний середній ремонт автомобільної роботи на території Безлюдівської селищної ради Харківського району, Харківської області
1 затрат

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

Кількість доріг, де планується провести поточний ремонт од. Облікові дані 3,00 0,00 3,00
3 ефективності

Середні витрати на проведення поточного ремонту однієї 
дороги

грн. Розрахункові дані 400 000,00 0,00 400 000,00

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



Придбання дорожніх знаків
1 затрат

Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 16 800,00 0,00 16 800,00
2 продукту

Кількість дорожніх знаків, що планується придбати од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на придбання одного дорожнього знака грн. Розрахункові дані 16 800,00 0,00 16 800,00
4 якості

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

Безлюдівський селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

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)

11.03.2022 р. №23

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. 0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 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 -34000 гривень, у тому числі загального фонду - 34000 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 24.12.2021 "Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) 
(20526000000)
Рішення XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "Про 
бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)

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 34 000 0 34 000
Усього 34 000 0 34 000

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 34 000,00 0,00 34 000,00

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 2 833,33 0,00 2 833,33

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

Безлюдівський селищний голова у. S

(підпЛ) 1

/ ■Шачищик-фнуйСового йдшлу Безлюдівської селищної ради r j /с/ / А $ ZT-Zttr u

| 2d( цУШі )м| fe Д л ЙГ

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина
і інпцали/ініціал прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.03.2022 р. №23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головноїго 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. 0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти 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 -206900 гривень , у тому числі загального фонду - 206900 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
Закон України "Про повну загальну середню освіту"
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами
Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Освіта""
Рішення XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "Про 
бюджет Безлюдівської селищної тепитопіальної гоомади на 2022 пік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми



№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Оплата комунальних послуг закладам загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради 206 900 0 206 900

Усього 206 900 0 206 900

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 206 900,00 0,00 206 900,00
2 продукту

Кількість закладів загальної середньої освіти, за які сплачуватимуть 
комунальні послуги од. Облікові дані 5,00 0,00 5,00

3 ефективності
Середні витрати на 1 заклад середньої освіти для оплати 
комунальних послуг грн. Розрахункові дані 41 380,00 0,00 41 380,00

4 якості
Відсоток виконання відСс— - - - Розрахункові дані_ . 100,00 0,00 100,00
Безлюдівський селищний голова КУЗЬМІНОВ Микола

ПОГОДЖЕНО: і\о
fl X LUf I f 1 В / ? / 1 > <011

X ш кЛи fe °- /7
Начальник фінансового вииілу Безлюдівської селищної ради \ ‘SU /

А > У-____

1 UA4 g”0 І Х^бласть^'
V 1 ІлїТ-1 J / & //1\ >• \ \ IIJ J / О X //
V® v-X-X-A* *//

y^s-^0439^

(ініціали ініціал, прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина
і ініціали ініціал, прізвище і



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

11 .03.2022 р № 23

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. 0111026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними 
центрами 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 -20000 гривень , у тому числі загального фонду - 20000 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
Закон України "Про повну загальну середню освіту"
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20 09.2017 № 793 зі змінами
Наказ Міністерства освіти та науки У країни від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Т ипового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Освіта""
Рішення XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "Про 
бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами

8. Завдання бюджетної програми



№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Оплата комунальних послуг закладам загальної середньої освіти міжшкільним ресурсним центрам 20 000 0 20 000

Усього 20 000 0 20 000

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 20 000,00 0,00 20 000,00

2 продукту
закладів загальної середньої освіти міжшкільних ресурсних 
центрах од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на оплату комунальних послуг закладам загальної 
середньої освіти міжшкільних ресурсних центрах грн. Розрахункові дані 20 000,00 0,00 20 000,00

4 якості
Відсоток виконання відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
Безлюдівський селищний голова

ПОГОДЖЕНО:
іі^ А

■ г /у£>/ \o*V’
Начальник фінац^озот^ййділу Безлюдівської селищної ради |/_ш ю/ /1 j qM

1Ї/П \* »n V X / І//
І ч .її 1 Dau і а і ^7/

*.X X 4 //

(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 Ne 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.03.2022 р. №23

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3463673 гривень , у тому числі загального фонду - 3463673 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 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 XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "Про 
бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)

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

№ 
з/п

Ціль державної політики



‘ і Фінансова підтримка комунального підприємства

7. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка комунального підприємства

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Забезпечення фінансової підтримки КП "Котлярівське"БСР

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Забезпечення фінансової підтримки КП "Котлярівське" БСР 3 187 173 0 3 187 173
4 Забезпечення фінансової підтримки КП "Комуненерго" БСР 276 500 0 276 500

Усього 3 463 673 0 3 463 673

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 р.р. 3 463 673 0 3 463 673
Усього 3 463 673 0 3 463 673

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 < инансової підтримки КП "Котлярівське" БСР
Обсяг коштів на виконання завдання грн. Кошторис 3 187 173,00 0,00 3 187 173,00

2 продукту
Кількість комунальних підприємств, що потребують 
фінансової підтримки од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на фінансову підтримку одного 
комунального підприємства грн. Розрахункові дані 3 187 173,00 0,00 3 187 173,00

4 якості
Питома вага наданої фінансової підтримки до запланованої відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Забезпечення фінансової підтримки КП "Комуненерго" БСР



Безлюдівський селищний голова

< ( * Обсяг коштів на виконання завдання грн. Кошторис 276 500,00 0,00 276 500,00
2 продукту

Кількість комунальних підприємств, що потребують 
фінансової підтримки од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на фінансову підтримку одного 
комунального підприємства грн. Розрахункові дані 276 500,00 0,00 276 500,00

4 якості

Питома вага наданої фінансової підтримки до запланованої відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

ПОГОДЖЕНО:

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)

11.03.2022 р. №23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

І. 0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Безлюдівська селищна рада

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

04396555

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0117130 7130

(найменування відповідального виконавця)

0421 Здійснення заходів із землеустрою

(код за ЄДРПОУ)

20526000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -11250 гривень, у тому числі загального фонду - 11250 гривень та спеціального фонду - 0 гривень .

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



Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 року «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 
що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки
Рішення XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "Про 
бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)

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

№ 
з/п Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 11 250 0 11 250
Усього 11 250 0 11250

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 11 250 0 11 250
Усього 11250 0 11 250

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



Безлюдівський селищний голова

І 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 11 250,00 0,00 11 250,00

2 продукту
Кількість проектів землеустрою, що потребують інвентаризацію од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середні видатки на виконання завдання грн. Розрахункові дані 11 250,00 0,00 11 250,00

4 ЯКОСТІ
Відсоток виготовлених проектів до тих, які необхідно 
проінвентаризувати відс. Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N8 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)

11.03.2022 р. №23

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)

0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 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 -14699061 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 14699061 
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" зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”,
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки
Рішення XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "Про 
зюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)

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

№
з/п

Ціль державної політики

1__ Забезпечення реалізації заходів щодо розвитку закладів в галузі культури

Мета бюджетної програми

Іроведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція установ та закладів культури



8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Провести реконструкцію установ на закладів культури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Реконструкція Васищівського селищного клубу за адресою вул. Орешкова, 45 смт. Васищево Харківського 
району Харківської області 0 14 699 061 14 699 061

Усього 0 14 699 061 14 699 061

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 14 699 061 14 699 061
Усього 0 14 699 061 14 699 061

11. Результативні показники бюджетної програми

Безлюдівський селищний голова

Xs 
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 14 699 061,00 14 699 061,00
2 продукту

Кількість закладів, що планується реконструювати од. Облікові дані 0,00 1,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта грн. Розрахункові дані 0,00 14 699 061,00 14 699 061,00
4 ЯКОСТІ

Рівень готовності ВІДС. Розрахункові дані^. 0,00 100,00 100,00

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОЖИДАЄВА Марина

пог
се#

Безлюдівської селищної ради

у'іЗ д.н с

(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)

11.03.2022 р. №23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 Безлюдівська селищна рада 04396555

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Безлюдівська селищна рада

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

04396555

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0117370 7370

(найменування відповідального виконавця)

0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
територій

(код за ЄДРПОУ)

20526000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -7077766 гривень, у тому числі загального фонду - 719566 гривень та спеціального фонду - 6358200 
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,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021 -2025 роки
Рішення XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення II сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від24.12.2021 "Про 
бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)

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

№ 
з/п

1

Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території



8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1
Послуги з розробки стратегії розвитку Безлюдівської територіальної громади на період до 2027 року

2 Послуги з поточного ремонту баскетбольного майданчика в с.Хорошево

3 Послуги з демонтажу, монтажу та заміні віконних блоків і дверей будівлі за адресою:Харківська область,Харківський район, смт. Перемоги №85 Л

4
Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ "Хоропгівський ліцей" Безлюдівської селищної ради за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Хорошеве, вкл.Культури, №35/ 
пров.Горького, №1

5

Капітальний ремонт частини системи опалення у будівлі КЗ "Хоропгівський ліцей" Безлюдівської селищної ради за адресою:Харківська область, Харківський район, смт.Хорошеве, 
вул.Культури№3 5/пров.Горького№1

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

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

0 1 207 177 1 207 177

2 Послуги з розробки стратегії розвитку Безлюдівської територіальної громади на період до 2027 року 100 000 0 100 000
3 Послуги з поточного ремонту баскетбольного майданчика в с.Хорошево 571 075 0 571 075

4
Послуги з демонтажу, монтажу та заміні віконних блоків і дверей будівлі за адресою: Харківська 
область, Харківський район, смт. Перемоги №85 Л 48 491 0 48 491

5
Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ "Хоропгівський ліцей" Безлюдівської селищної ради за адресою: 
Харківська область, Харківський район, смт Хорошеве, вкл.Культури, №35/ пров.Горького, №1

0 1 899 698 1 899 698

6
Капітальний ремонт частини системи опалення у будівлі КЗ "Хоропгівський ліцей" Безлюдівської селищної 
ради за адресою:Харківська область, Харківський район, смт.Хорошеве, вул.Культури№35/пров.Горького№1 0 3 251 325 3 251 325

Усього 719 566 6 358 200 7 077 766

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 719 566 6 358 200 7 077 766
Усього 719 566 6 358 200 7 077 766

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7



Капітальний ремонт приміщень КНП Безлюдівської селищної ради "ЦПМД№3 Харківського району" Амбулаторія ЗПСМ сел.Хорошево 
(каб.№І6,каб.№18,каб.№2І,хол№5,хол№6) за адресою сел.Хорошево, вул.Миру, буд.21

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,0С 1 207 177,ОС 1 207 177,00

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

3 ефективності
середня вартість ремонту одного об'єкта грн. Розрахункові дані 0,00 1 207 177,00 1 207 177,00

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

Послуги з розробки стратегії розвитку Безлюдівської територіальної громади на період до 2027 року
1 затрат

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

Кількість стратегій розвитку, що планується розробити од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00
3 ефективності

Середні витрати на розробку однієї стратегії розвитку грн. Розрахункові дані 100 000,00 0,00 100 000,00
4 ЯКОСТІ

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

Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ "Хорошівський ліцей" Безлюдівської селищної ради за адресою: Харківська область, Харківський район, 
смтХорошеве, вкп.Культури, №35/пров.Горького, №1

1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 1 899 698,00 1 899 698,00

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

3 ефективності

Середні витрати на проведення капітального ремонта однієї будівлі грн. Розрахункові дані 0,00 1 899 698,00 1 899 698,00

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

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

і затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 0,00 3 251 325,00 3 251 325,00

2 продукту

Кількість будівель, де планується провести капітальний ремонт од. Облікові дані 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на проведення капітального ремонту в одній 
будівлі

грн. Розрахункові дані 0,00 3 251 325,00 3 251 325,00

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

Послуги з поточного ремонту баскетбольного майданчика в с.Хорошево



1 затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн Кошторис 571 075,00 0,00 571 075,00

2 продукту
Кількість баскетбольних майданчиків, що планується 
відремонтувати од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на ремонт одного баскетбольного майданчика грн. Розрахункові дані 571 075,00 0,00 571 075,00

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

Послуги з демонтажу, монтажу та заміні віконних блоків і дверей будівлі за адресокхХарківська область,Харківський район, смт. Перемоги №85 Л

і затрат
Обсяг видатків на виконання завдання грн. Кошторис 48 491,00 0,00 48 491,00

2 продукту

Кількість будівель, де планується провести заміну віконних блоків од. Облікові дані 1,00 0,00 1,00

3 ефективності

Середні витрати на проведення послуг з заміни віконних блоків в 
одній будівлі грн. Розрахункові дані 48 491,00 0,00 48 491,00

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

Безлюдівський селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

/Р.'''' с е j?~~
Начальник фінансового відділу Безлюдівської селищної ради

р)\"і/ А
11.03.2022 р.

М.П.

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)

11.03.2022 р. №23

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)

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права0117650 7650 0490 F н н F 20526000000на неї 
. (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 чг г . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування оюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -10000 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10000 гривень .

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



Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок проведення земельних аукціонів»
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 року «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 
що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки
Рішення XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "Про 
бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Збільшення надходжень до місцевого бюджету від продажу земельних ділянок комунальної власності

7. Мета бюджетної програми

Збільшення надходжень до місцевого бюджету від продажу земельних ділянок комунальної власності

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Проведення незалежної експертної оцінки вартості земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, що підлягають продажу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Проведення незалежної експертної оцінки вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 
що підлягають продажу 0 10 000 10 000

Усього 0 10 000 10 000

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд

гривень

Усього

1 2 3 4 5

1 Програма соціально-економічного розвитку Безлюдівської селищної ради на 2021 -2025 роки 0 10 000 10 000
Усього 0 10 000 10 000

11. Результативні показники бюджетної програми



Безлюдівський селищний голова

№ 
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 0,00 10 000,00 10 000,00

2 продукту
Кількість ділянок,на які необхідно виготовити експертний звіт од. Облікові дані 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні видатки на виготовлення одного звіту грн. Розрахункові дані 0,00 10 000,00 10 000,00

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

КУЗЬМІНОВ Микола
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Нач

%

го відділу Безлюдівської селищної ради

(підпис)

ПОЖИДАЄВА Марина
(ініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року No 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)

11.03.2022 р. №23

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)

0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 20526000000
_ .... (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

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

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 2022 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,
Програма охорони навколишнього середовища на 2021-2022 роки
Рішення XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "Про 
бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)

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

№ 
з/п

Ціль державної політики

1 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

1 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 природного середовища на 2021-2022 роки 0 17 000 17 000
Усього 0 17 000 17 000

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 17 000,00 17 000,00

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

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

4 ЯКОСТІ
Відсоток виконання відс. Розрахункові даш^ 0,00 100,00 100,00



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ І розпорядчий документ

Безлюдівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.03.2022 р. №23

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)

„__ Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських „___0115011 5011 0810 J н 20526000000
видів спорту

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та ...... , ., г- г-* v гг- т класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -343700 гривень , у тому числі загального фонду - 343700 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 "Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) 
(20526000000)
Рішення XIX сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 "Про внесення змін до рішення XVIII сесія VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 "Про 
бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік" та додатків до нього (зі змінами) (20526000000)

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 343 700 0 343 700
Усього 343 700 0 343 700

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

1 Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2021 -2022 роки 343 700 343 700
Усього 343 700 343 700

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 343 700,00 0,00 343 700,00

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 17 185,00 0,00 17 185,00

4 якості
Bujpefi>K викрнаййя^завдання відс. Розрахункові дані_ 100,00 0,00 100,00

„Кездабдівський сёлип>ций голова КУЗЬМІНОВ Микола


