
УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

23  вересня  2020 р.                                     
с.Лука-Мелешківська                                                                                   №99

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік
 

         Відповідно  статті  cт.20,22  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 (зі змінами), від 29 грудня 2002 року №1098
«Про  паспорти  бюджетних  програм  »,  зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції  України  від  23.01.2003  року  №47/7368  (зі  змінами),  враховуючи
розпорядження голови Вінницької облдержадміністрації від 14.09.2020 року
№580 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 41
сесії сільської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №1137 « Про внесення
змін  до  рішення  32  сесії  7  скликання  від  24.12.2019  року   №  821  «Про
місцевий  бюджет  Лука-Мелешківської  сільської  об’єднаної  територіальної
громади  на  2020  рік  »  та  з  метою  моніторингу,  оцінки  і  контролю
ефективності  виконання  бюджетних  програм  і  цільового  використання
бюджетних коштів:  

       1.   Затвердити  паспорт  бюджетної  програми на 2020 рік за КПКВКМБ,
а саме:
- 0110191 «Проведення місцевих виборів».
      2.   Контроль за виконання цього розпорядження покласти на начальника
відділу фінансів-головного бухгалтера Шило В.М.

Сільський голова                                                                                 Володимир Сич



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

23.09.2020 р.  Розпорядження сільського голови №99

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

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

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.  ( 0110191 ) 0191   0160 Проведення місцевих виборів 02530000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –695107 гривень , у тому числі загального фонду – 695107 гривень та спеціального фонду – 0 
гривень .



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

Ціль державної політики

1

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та  проведення місцевих виборів 

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Організація і проведення  на належному рівні місцевих виборів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення належного фінансування для проведення місцевих виборів 0

Усього 0

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Конституція України; 
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік»; 
Закон України «Про місцеві вибори»;
Розпорядження голови Вінницької облдержадміністрації від 14.09.2020 року №580 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік";
Рішення 41 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 18.09.2020 року №1137"Про внесення змін до рішення 32 сесії сільської ради7 скликання від 24.12.2019 року "Про 
місцевий бюджет Лука-Мелешківської сільської об'єднаної територіальної громади на 020 рік";
Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі 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 27.07.2011 року №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись 
з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ від 29.12.2002 року  №1098 "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами;
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"

№
з/п

Забезпечення організації та проведення вільних місцевих виборів, на основі рівного і прямого виборчого права відповідно до чинного законодавтсва України

№
з/п

№
з/п

695 107 695 107

695 107 695 107

№
з/п



Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Обсяг видатків, передбачених на проведення місцевих виборів грн. 695107,00 0,00 695107,00

2 продукту

Кількість виборців осіб Реєстр виборців 9210,00 0,00 9210,00

Кількість виборчих дільниць шт. 13,00 0,00 13,00

3 ефективності

Середні витрати на 1 виборця грн. розрахунок 75,47 0,00 75,47

Середні витрати на утримання 1 виборчої дільниці грн. розрахунок 53469,76 0,00 53469,76

4 якості

Рівень забезпеченості  виборчого процесу відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Голова комісії Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Лука-Мелешківська сільська рада

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

23.09.2020 р.

М.П.

№
з/п

Джерело
інформації

Кошторис, розпорядження 
голови Вінницької 
облдержадміністрації від 

14.09.2020 року №580 "Про 
внесення змін до обласного 
бюджету на 2020 рік"

Постанова про формування 
складу сільських та 
селищних територіальних 
виборчих комісій 
Вінницького району


