
ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ТА БУДІВНИЦТВА 
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

 
від 27 квітня 2021 року                                                                   № 12

 
Про  затвердження  змін  та  затвердження  у  новій  редакції  паспортів
бюджетних  програм  на  2021  рік  по  Відділу  управління  майном  та
будівництва Лука-Мелешківської сільської ради
 
        

         На виконання статті  20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до

наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року №836 та рішення 3

сесії  08  скликання  від  24.12.2020р.№88  про  бюджет,  а  також  з  метою

здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективного виконання

бюджетних програм та цільового використання коштів:

1. Затвердити  паспорта бюджетних програм на 2021 рік відділу  управління

майном та будівництва Лука-Мелешківської сільської ради за КПКВКМБ:

- 3113210;

- 3116030;

- 3117310;

- 3117321;

- 3117330;

- 3117461.

2. Контроль  за  виконанням  даного  наказу  покладаю  на  інспектора  з

бухгалтерського обліку відділу управління майном та будівництва Лука-

Мелешківської сільської ради Крепку Н.О.

   Начальник                                                            Дмитро ПРОЦЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

27.04.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 3100000 Відділ управління майном та будівництва Лука-Мелешківської сільської ради 44023142

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

2. 3110000 Відділ управління майном та будівництва Лука-Мелешківської сільської ради 44023142

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 3117310 7310   0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 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)

Відділ управління майном та будівництва Лука-Мелешківської сільської 
ради

(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 –170000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 170000 
гривень .

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самовлядування в Україні"
Наказ Міністерства  фінансів україни від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів Українивід 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р.№945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що 
можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року №1098 "Про паспорти  бюджетних програм" зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами
Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства Лука-Мелешківської сільської тариторіальної громади на 2021р..
Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"
Рішення № 248 "Про внесення змін до рішення  сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік 



(02530000000)" 9 чергової сесії 8 скликання від 16.04.2021року.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Будівництво та розвиток  систем питного водопостачання та водовідведення 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 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

1 2 3 4 5 6 7

№
з/п

Будівництво, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання, поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-
екологічної ситуації в населених пунктах.

Покращення забезпечення населення Лука-Мелешківської ТГ питною водою нормативної якості в межах науково-обгрунтованих норм питного водопостачання; реформування та розвиток 
водопровідної каналізаційної мережі; підвищення ефективності та надійності її функціонування; 

№
з/п

Підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних , санітарних заходів, попередження 
забруднення джерел питного водопостачання та забезпечення їх відповідності санітарно-епідемічним вимогам.

№
з/п

170 000 170 000

170 000 170 000

№
з/п

Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства Лука-Мелешківської 
сільської територіальної громади на 2021р. 170 000 170 000

170 000 170 000

№
з/п

Джерело
інформації



грн. 0,00

2 продукту

Кількість виготовлених технічних умов шт. Фінансова звітність 0,00 2,00 2,00

3 ефективності

грн. Розрахунок 0,00

4 якості

відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Начальник Дмитро ПРОЦЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

27.04.2021 р.

М.П.

Обсяг видатків на виготовлення технічнох умов для будівництва 
мереж зовнішнього освітлення свердловин в с.Хижинці та 
с.Сокиринці

Рішення 9 сесії 8 
скликання №248 від 
16.04.2021року, кошторис

170 000,00 170 000,00

Середня вартість виготовлення однієї технічної умови для 
будівництва 85 000,00 85 000,00

Рівень готовності документації для будівництва мереж зовнішнього 
освітлення 



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

27.04.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 3100000 Відділ управління майном та будівництва Лука-Мелешківської сільської ради 44023142

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

2. 3110000 Відділ управління майном та будівництва Лука-Мелешківської сільської ради 44023142

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 3117321 7321   0443 Будівництво освітніх установ та закладів 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)

Відділ управління майном та будівництва Лука-Мелешківської сільської 
ради

(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 –10000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 10000 
гривень .

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самовлядування в Україні"
Закон України "Про автомобільні дороги"
Наказ Міністерства  фінансів україни від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів Українивід 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р.№945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що 
можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року №1098 "Про паспорти  бюджетних програм" зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами
Програма розвитку освіти  Лука-Мелешківської сільської тариторіальної громади на 2021р..
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"
Рішення № 248 "Про внесення змін до рішення  сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік 



(02530000000)" 9 чергової сесії 8 скликання від 16.04.2021року.

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

Ціль державної політики

1 Створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення проведення реконструкції спортивної зали в КЗ Хижинецький ліцей Вінницької області"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

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 розвитку освіти Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021року 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 видатків для проведення коригування експертизи грн. 0,00

1 2 3 4 5 6 7

16.04.2021року, когторис

2 продукту

№
з/п

№
з/п

№
з/п

10 000 10 000

№
з/п

10 000 10 000

10 000 10 000

№
з/п

Джерело
інформації

Рішення 9 сесії 8 
скликання №248 від 10 000,00 10 000,00



Кількість проведених коригувань експертизи шт. Фінансова звітність 0,00 1,00 1,00

3 ефективності

Середні витрати на проведення коригування експертизи грн. Розрахунок 0,00

4 якості

Рівень готовності документації до проведення реконстукції відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Начальник Дмитро ПРОЦЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради 

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

27.04.2021 р.

М.П.

10 000,00 10 000,00



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

27.04.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 3100000 Відділ управління майном та будівництва Лука-Мелешківської сільської ради 44023142

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

2. 3110000 Відділ управління майном та будівництва Лука-Мелешківської сільської ради 44023142

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 3117330 7330   0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 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)

Відділ управління майном та будівництва Лука-Мелешківської сільської 
ради

(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 –60000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 60000 
гривень .

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самовлядування в Україні"
Закон України "Про автомобільні дороги"
Наказ Міністерства  фінансів україни від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів" зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів Українивід 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р.№945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що 
можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року №1098 "Про паспорти  бюджетних програм" зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами
Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в  Лука-Мелешківській сільській територіальній громаді на 2021р..
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"
Рішення № 248 "Про внесення змін до рішення  сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік 



(02530000000)" 9 чергової сесії 8 скликання від 16.04.2021року.

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

Ціль державної політики

1 Поліпшення умов та якості надання населенню адміністративних послуг

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Підвищення якості надання адміністративних послуг для фізичних і юридичних осіб на принципах прозорості, оперативності, доступності та зручності для суб"єктів звернень.

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 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

Обсяз видатків на виготовлення та експертизу ПКД грн. Рішення 9 сесії 8 0,00

1 2 3 4 5 6 7

№
з/п

Раціоналізація й підвищення ефективності функціонування системи місцевого самоврядування та підвищення якості надання адміністративних послуг для фізичних і юридичних осіб на 
принципах прозорості, оперативності, доступності та зручності для суб"єктів звернень.

№
з/п

№
з/п

Проведення капітальних та поточних ремонтів адмінприміщень та їх належного утримання, інших послуг 
пов"язаних  з функціонуванням об"єктів комунальної власності 60 000 60 000

60 000 60 000

№
з/п

Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в Лука-Мелешківській сільській територіальній громаді ні 
2021рік 60 000 60 000

60 000 60 000

№
з/п

Джерело
інформації

60 000,00 60 000,00



2 продукту

Кількість виготовлених ПКД шт. Фінансова звітність 0,00 1,00 1,00

Кількість проведених експертиз шт. Фінансова звітність 0,00 2,00 2,00

3 ефективності

Середня вартість проектної документації грн. Розрахунок 0,00

Середня вартість проведених експертиз грн. Розрахунок 0,00 5,00 5,00

4 якості

Рівень готовності проектної документації відс. 0,00 100,00 100,00

Начальник Дмитро ПРОЦЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

27.04.2021 р.

М.П.

скликання №248 від 
16.04.2021року, кошторис

50 000,00 50 000,00

Розрахнок, фінансова 
звітність


