


ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука -Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

09.02.2021 р. № 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 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. 0110150 0150   0111 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)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(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 –6405970 гривень , у тому числі загального фонду – 6405970 гривень та спеціального фонду – 0 
гривень .

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"
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;
Рішення 3 сесії 8 скликання №88 від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік"
Рішення 5 сесії 8 скликання №102 від 27.01.2021 року Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання №88 від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної 
громади на 2021 рік"



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

Ціль державної політики

1

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Вирішення питань місцевого значення для виконання наданих законодавством повноважень 0

2 Забезпечення  електроенергією 0

3 Забезпечення природним газом 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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

№
з/п

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, розвитку місцевого самоврядування,реалізація функцій і повноважень територіальної громади,  створення належних 
умов для роботи сільської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансування

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 з дотриманням гендерної рівності

№
з/п

№
з/п

6 070 970 6 070 970

140 000 140 000

195 000 195 000

6 405 970 6 405 970

№
з/п

№
з/п

Джерело
інформації



грн. 5655777,00 0,00 5655777,00

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 23,50 0,00 23,50

кількість фактично працюючих працівників жінок осіб 13,00 0,00 13,00

кількість фактично працюючих чоловіків осіб 6,00 0,00 6,00

обсяг видатків на забезпечення виплат в звязку з реорганізацією грн. 415193,00 0,00 415193,00

обсяг видатків на оплату електроенергії грн. 140000,00 0,00 140000,00

обсяг видатків на оплату природного газу грн. 195000,00 0,00 195000,00

2 продукту

кількість прийнятих  листів, звернень, заяв, скарг од. 2000,00 0,00 2000,00

кількість довідок про внесення змін до бюджету шт. розраунок 14,00 1,00 15,00

шт. мережа 3,00 0,00 3,00

кількість спожитої електроенергії тис.кВт.год розрахунок 38,46 0,00 38,46

кількість спожитого природного газу тис.куб.м розрахунок 17,86 0,00 17,86

3 ефективності

од. розрахунок 85,00 0,00 85,00

середня вартість 1 кВт грн. розрахунок 3,64 0,00 3,64

середня вартість 1 м.куб. грн. розрахунок 10,92 0,00 10,92

1 2 3 4 5 6 7

4 якості

обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством 
повноважень 

Рішення 3 сесії 8 
скликання №88 від 
24.12.2020 року "Про 
бюджет Лука-
Мелешківської сільської 
територіальної громади на 
2021 рік", кошторис

табель обліку робочого 
часу

табель обліку робочого 
часу

рішення 5 сесії 8 скликання 
№102 від 27.01.2021

Рішення 3 сесії 8 
скликання №88 від 
24.12.2020 року "Про 
бюджет Лука-
Мелешківської сільської 
територіальної громади на 
2021 рік", кошторис

Рішення 3 сесії 8 
скликання №88 від 
24.12.2020 року "Про 
бюджет Лука-
Мелешківської сільської 
територіальної громади на 
2021 рік", кошторис

журнал реєстрації вхідної 
документації 

кількість розпорядників та одержувачв бюджетних коштів, щодо 
яких здійснюється Казначейське обслуговування

середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника (в тому числі жінок)



рівень виконання наданих законодавством повножажень відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

 рівень забезпечення електроенергією відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

рівень забезпечення природним газом відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна Шило

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

09.02.2021 р.

М.П.

рівень забезпечення виплатами працівників у звязку з 
реорганізацією



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука -Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

09.02.2021 р. № 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 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. 0117370 7370   0490 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)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій

(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 –49900 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 49900 
гривень .

"Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"";
Закон України ""Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"";
Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання  місцевих бюджетів"" зі змінами;
Наказ МФУ №1098 від 29.12.2002 року ""Про паспорти бюджетних програм"" зі змінами;
Рішення 5 сесії 8скликання від 27.01.2021 року №102 "" Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання №88 від 24.12.2020 року  ""Про  бюджет Лука-Мелешківської 
сільської   територіальної громади на 2020 рік"" ;
Програма соціально-економічного розвитку Лука-Мелешківської ради на 2021 рік
Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в Лука-Мелешківській ОТГ на 2021 рік
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"



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

Ціль державної політики

1

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для подальшого удосконалення загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття освіти.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення проведення експертизи проектно- кошторисної документації .

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 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

1 Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в Лука-Мелешківській ОТГ на 2021 рік 0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Обсяг витрат на проведення експеризи ПКД грн. 0,00 49900,00 49900,00

2 продукту

№
з/п

Забезпечення реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку громади

№
з/п

№
з/п

Проведення експертизи проектно-кошторисної документації по об]єкту "Реконструкція з прибудовою будівлі 
КЗ "ЗЗСО- ліцей Лука-Мелешківської сільської ради" по вул.Шкільна,52 с.Лука- Мелешківська Вінницького 
району Вінницької області

49 900 49 900

49 900 49 900

№
з/п

49 900 49 900

49 900 49 900

№
з/п

Джерело
інформації

Рішення 5 сесії 8скликання 
від 27.01.2021 року №102



1 2 3 4 5 6 7

кількість об]єктів од. 0,00 1,00 1,00

3 ефективності

Середня вартість проведення експертизи одного об]екту грн. Розрахунок 0,00 49900,00 49900,00

4 якості

 Рівень готовності проведення екпертизи ПКД відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна Шило

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

09.02.2021 р.

М.П.

Рішення 5 сесії 8скликання 
від 27.01.2021 року 
№102,Проектно-
кошторисна документація



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука -Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

11.02.2021 р. № 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 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. 0117670 7670   0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 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 –820000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 820000 
гривень .

"Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"";
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 ро ку №945 ""Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватись з усіх місцевих бюджетів"" зі змінами; типових форм бюдж
Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік
Наказ МФУ від 17.05.2011 №608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм", Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 "про затвердження Примірного переліку результативних 
показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів""";
Закон України ""Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"";
Рішення 3 сесії 8 скликання від 24.12.2020р "Про бюджет Лука-Мелешківської територіальної громади
 на 2021 рік"



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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

грн. Кошторис 0,00 820000,00 820000,00

1 2 3 4 5 6 7

"

№
з/п

Здійснення комплексних заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою населених пунктів, покращення умов проживання мешканців громади

№
з/п

№
з/п

Поповнення стутного капіталу КП  "Лука-Благоустрій"
820 000 820 000

820 000 820 000

№
з/п

№
з/п

Джерело
інформації

Обсяг коштів, що передбачаються на поповнення статутного 
капіталу



 

2 продукту

Кількість підприємств, яким надано фінансову підтримку од. Кошторис 0,00 1,00 1,00

4 якості

відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ 

Начальник фінансового відділу Віталіна Шило

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

11.02.2021 р.

М.П.

Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру 
статутного капіталу на початок року КП  "Лука-Благоустрій"

 


