УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Вінницького району Вінницької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року

№ 69

Про затвердження паспорта бюджетної програми та внесення змін і
затвердження у новій редакції паспортів бюджетних програм на 2018 рік
Відповідно статті 20 Бюджетного кодексу України, наказів
Міністерства фінансів України: від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
10.09.2014 року №1104/25881, від 29 грудня 2002 року №1098 «Про паспорти
бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
23.01.2003 року №47/7368, рішення 14 сесії сільської ради 7 скликання від
20.09.2018 року №161 «Про внесення змін до рішення 4 сесії сільської ради 7
скликання від 22.12.2017 року «Про бюджет ОТГ с.Лука-Мелешківська на
2018 рік» та з метою моніторингу, оцінки і контролю ефективності
виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік за КПКВКМБ, а
саме:
- 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів».
2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік та
затвердити їх у новій редакції за КПКВК МБ, а саме:
-0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
-0116030 «Благоустрій сіл»;
-0119130 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного
- 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету».
3. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на начальника
відділу фінансів-головного бухгалтера Шило В.М.

Сільський голова

Сич В.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№69 від 01.10.2018р
Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Наказ
Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування місцевого фінансового органу )

№69 від 01.10.2018р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1.

( 0100000 )

2.

( 0110000 )

Лука-Мелешківська сільська рада

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

Лука-Мелешківська сільська рада

(КПКВК МБ)

3.

(найменування відповідального виконавця)

( 0114060 )

( 0828 )

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних
закладів

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1495267,00 гривень , у тому числі загального фонду – 1082123,00 гривень та спеціального фонду –
413144,00 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017 року "Про бюджет ОТГ на 2018 рік"зі змінами;
Наказ МІіністерства фінансів, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
6. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№
з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн.)

№
з/п

КПКВК

КФКВК

1

2

3

0114060

0828

1

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

4

5

6

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Усього

Разом
7

1 082 123,00

413 144,00

1 495 267,00

1 082 123,00
1 082 123,00

413 144,00
413 144,00

1 495 267,00
1 495 267,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

Програма соціально-культурного розвитку території громади Лука-Мелешківської сільської ради на 2018
рік
УСЬОГО

0114060

Разом
5

1 082 123,00

413 144,00

1 495 267,00

1 082 123,00

413 144,00

1 495 267,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

1

2
0114060

1

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

3

4

5

6

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
Затрат
кількість установ - усього

од.

мережа

6,00

кількість установ у тому числі будинків культури

од.

мережа

3,00

кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу

од.

мережа

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатний розпис

обсяг видатків на капітальний ремонт будинку культури в с .Іванівка

грн.

458618,00

обсяг видатків на встановлення опалення та придбання інвентаря в культурно-просвітницький центр в с Цвіжин

грн.

рішення 8 сесії 7 скликаня
від 05.05.18р., рішення 13
сесії 7 скликання від
22.08.18р., рішення 14
сесії 7и скликання №161
від 20.09.18р
рішення 8 сесії 7
скликання від 05.05.18 р.
журнал обліку проведених
заходів, план

332,00

3,00
12,50

100000,00

Продукту
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од.

1

2

3

4

5

6

заходів
кількість відвідувачів заходів

осіб

кількість відвідувачів дискотек

осіб

журнал обліку проведених
заходів
журнал обліку
господарських і
канцтоварів

15122,00
1980,00

Ефективності
середні витрати на проведення одного заходу

грн.

середні витрати на одного відвідувача заходів

грн.

середня вартість одного клубного квитка

грн.

розрахунок, звіт
директора буд.культ.
розрахунок, звіт
директора буд.культ.
розрахунок

4503,81
98,88
5,00

Якості
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього переднього періоду

%

розрахунок

рівень забезпечення повноцінного функціонування закладів культури

%

рівень готовності капітального ремонту будинку культури в с.Іванівка

%

розрахунок, звіт
директора будинку
культури
ррозрахунок, акти
виконаних робіт

25,00
100,00

100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

План видатків звітного періоду
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

10

11

12

Сич В.М.

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Шило В.М.

Начальник фінансового відділу
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Пояснення, що характеризують
джерела фінансування

13

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№ 69 від 01.10.2018р
Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Наказ
Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування місцевого фінансового органу )

№ 69 від 01.10.2018р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1.

( 0100000 )

2.

( 0110000 )

Лука-Мелешківська сільська рада

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

Лука-Мелешківська сільська рада

(КПКВК МБ)

3.

(найменування відповідального виконавця)

( 0116030 )

( 0620 )

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –748475,00 гривень , у тому числі загального фонду – 748475,00 гривень та спеціального фонду –
0,00 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківська сільської ради від 22.12.2017року "Про бюджет ОТГ на 2018р", зі змінами;
Рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017р "Про затвердження програми "Благоустрій" на 2018р", "Про правила
благоустрою на території Лука-Мелешківської ОТГ"
Наказ МФУ від 29.12.2002 року №1098 "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами
6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою громади

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№
з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн.)

№
з/п
1

КПКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

КФКВК

2

3

0116030

0620

4
Організація благоустрою населених пунктів
Забезпечення надання послуг по благоустрою території

3

Оплата вуличного освітлення

Спеціальний фонд

5

6

748 475,00
0,00
668 150,00
80 325,00
748 475,00

1
2

Загальний фонд

Усього

Разом
7

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

748 475,00
0,00
668 150,00
80 325,00
748 475,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

Програма "Благоустрій теритрії на 2018 рік"

0116030

УСЬОГО

Разом
5

748 475,00

0,00

748 475,00

748 475,00

0,00

748 475,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п
1

КПКВК

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

3

4

5

6

2
0116030

2

Назва показника

Організація благоустрою населених пунктів
Забезпечення надання послуг по благоустрою території
Затрат
Обсяг видатків

грн.

кошторис

668150,00

шт.

договори

5,00

грн.

розрахунок

133630,00

%

розрахунок

100,00

Продукту
Кількість видів послуг
Ефективності
Середні витрати на один вид послуг
Якості
Співвідношення об'єктів по яким надались послуги, до загальної кількості об'єктів, що потребують поліпшення

3

Оплата вуличного освітлення
Затрат
Обсяг видатків

грн.

кошторис

80325,00

1

2

3

4

5

6

Продукту
Кількість спожитої електроенергії

тис.кВт./рік

розрахунок, акти

28,60

Ефективності
Середні витрати на 1 кВт

кВт. год.

розрахунок

2,80

%

розрахунок

100,00

Якості
Співвідношення оплоченої електроенергії до потреби

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

План видатків звітного періоду
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

10

11

12

Сич В.М.

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Шило В.М.

Начальник фінансового відділу
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Пояснення, що характеризують
джерела фінансування

13

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№ 69 від 01.10.2018р
Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Наказ
Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування місцевого фінансового органу )

№69 від 01.10.2018р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1.

( 0100000 )

2.

( 0110000 )

Лука-Мелешківська сільська рада

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

Лука-Мелешківська сільська рада

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

( 0119130 )

( 0180 )

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1682883,00 гривень , у тому числі загального фонду – 1682883,00 гривень та спеціального фонду
– 0,00 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Контитуція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017р "Про бюджет ОТГ на 2018р" Ззі змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі
змінами;
Наказ МФУ від 29.12.2002 року "Про павспорти бюджетних програм" зі змінами
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету відатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації зх державного бюджету

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№
з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн.)

№
з/п

КПКВК

КФКВК

1

2

3

0119130

0180

1

Підпрограма/
завдання бюджетної програми
4
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації
з державного бюджету
Забезпечення передачі додаткової дотації

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

5

6

Разом
7

1 682 883,00

0,00

1 682 883,00

1 682 883,00
1 682 883,00

0,00
0,00

1 682 883,00
1 682 883,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(грн.)

Разом

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

3

4

5

6

УСЬОГО

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

1

2
0119130

1

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету
Забезпечення передачі додаткової дотації
Затрат
обсяг видатків

тис.грн.

кошторис

1682883,00

Продукту
кількість об'єктів, яким здійснюється передача субвенції

од.

рішення 12 сесії від
08.09.2016 "Про
добровівльне об'єднання
територіальних громад"

видатки на Вінницький район

грн.

видатки на Тиврівський район

грн.

договір про передачу
субвенції
договір про передачу
субвенції

2,00

Ефективності
1462830,00
220053,00

Якості
своєчасне перерахування коштів

%

розрахунок

100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

План видатків звітного періоду
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

10

11

12

Сич В.М.

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Шило В.М.

Начальник фінансового відділу
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Пояснення, що характеризують
джерела фінансування

13

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№ 69 від 01.10.2018р
Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Наказ
Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування місцевого фінансового органу )

№ 69 від 01.10.2018р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1.

( 0100000 )

2.

( 0110000 )

Лука-Мелешківська сільська рада

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

Лука-Мелешківська сільська рада

(КПКВК МБ)

3.

(найменування відповідального виконавця)

( 0119770 )

( 0180 )

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

Інші субвенції з місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5241580,00 гривень , у тому числі загального фонду – 5146580,00 гривень та спеціального фонду
– 95000,00 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про державний бюджет України на 2018р";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017р "Про бюджет ОТГ на 2018р" зі змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2018 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ МФУ від 29.12.2002 року №1098 "Про папорти бюджетних програм"
6. Мета бюджетної програми
Надання інших субвенцій

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№
з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн.)

№
з/п
1

КПКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

КФКВК

2

3

0119770

0180

4
Інші субвенції з місцевого бюджету

Спеціальний фонд

5

6

5 146 580,00
5 146 580,00
5 146 580,00

Забезпечення передачі іншої субвенції з місцевого бюджету

1

Загальний фонд

Усього

Разом
7

95 000,00
95 000,00
95 000,00

5 241 580,00
5 241 580,00
5 241 580,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

УСЬОГО

Разом
5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п
1

КПКВК

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

3

4

5

6

2
0119770

1

Назва показника

Інші субвенції з місцевого бюджету
Забезпечення передачі іншої субвенції з місцевого бюджету
Затрат
обсяг видатків

грн.

кошторис

од.

рішення 12 сесії 7
скликання сільської ради
від 08.09.2016 року "Про
добровільне об'єднання
територіальних громад"

видатки на Вінницький район

грн.

видатки на Тиварівський район

грн.

договір про передачу
субвенції
договір про передачу
субвенції

5241580,00

Продукту
кількість об'єктів, яким здійснюється передача субвенції

2,00

Ефективності
4301391,00
940189,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

План видатків звітного періоду
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

10

11

12

Сич В.М.

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Шило В.М.

Начальник фінансового відділу
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Пояснення, що характеризують
джерела фінансування

13

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови від 01.10.2018 року №69

Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Наказ від 01.10.2018 року №69
Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування місцевого фінансового органу )

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1.

( 0100000 )

2.

( 0110000 )

Лука-Мелешківська сільська рада

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

Лука-Мелешківська сільська рада

(КПКВК МБ)

3.

(найменування відповідального виконавця)

( 0119800 )

( 0180 )

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –100000,00 гривень , у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду –
100000,00 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення 14 сесії 7 скликання від 20.09.2018 року №161"Про внесення змін до рішення 4 сесії сільської ради 7 скликання від 22.12.17 "Про бюджет ОТГ на
2018 рік"
6. Мета бюджетної програми
Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання Правоохоронної програми
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№
з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн.)

№
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

0119800

0180

1

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів
Забезпечення надання субвенції з місцевого бюджету для придбання нового автомобіля
Вінницькому районному відділенню поліції

Усього

Разом
7

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
1
Правоохоронна програма на 2018 рік

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2

3

4

0119800

УСЬОГО

Разом
5

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

1

2
0119800

1

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

3

4

5

6

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного
розвитку регіонів
Забезпечення надання субвенції з місцевого бюджету для придбання нового автомобіля Вінницькому районному відділенню
поліції
Затрат
Обсяг видатків

грн.

Кошторис

од.

договір

грн.

розрахунок

100000,00

%

розрахунок

100,00

100000,00

Продукту
Кількість об'єктів, яким перераховується субвенція

1,00

Ефективності
Середні видатки на один об'єкт
Якості
Рівень виконання завдання

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код

1

Найменування джерел надходжень

2

КПКВК
3

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

4

5

План видатків звітного періоду

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

6

7

8

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

9

10

11

12

Пояснення, що характеризують
джерела фінансування

13

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Сич В.М.

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Шило В.М.

Начальник фінансового відділу
(підпис)

(ініціали та прізвище)

УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Вінницького району Вінницької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року

№ 69

Про затвердження паспорта бюджетної програми та внесення змін і
затвердження у новій редакції паспортів бюджетних програм на 2018 рік
Відповідно статті 20 Бюджетного кодексу України, наказів
Міністерства фінансів України: від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
10.09.2014 року №1104/25881, від 29 грудня 2002 року №1098 «Про паспорти
бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
23.01.2003 року №47/7368, рішення 14 сесії сільської ради 7 скликання від
20.09.2018 року №161 «Про внесення змін до рішення 4 сесії сільської ради 7
скликання від 22.12.2017 року «Про бюджет ОТГ с.Лука-Мелешківська на
2018 рік» та з метою моніторингу, оцінки і контролю ефективності
виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік за КПКВКМБ, а
саме:
- 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів».
2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік та
затвердити їх у новій редакції за КПКВК МБ, а саме:
-0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
-0116030 «Благоустрій сіл»;
-0119130 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного
- 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету».
3. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на начальника
відділу фінансів-головного бухгалтера Шило В.М.

Сільський голова

Сич В.М.

