


ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука -Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

07.06.2021 р. № 116

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. 0110180 0180   0133 Інша діяльність у сфері державного управління 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 –426889 гривень , у тому числі загального фонду – 426889 гривень та спеціального фонду – 0 
гривень .

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ МФУ від 02.08.2010р.№805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів2 зі змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ 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 МФУ від 17.07.2015 року №648 "Про затвердженя типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами;
інструкція з підготовки бюджетних запитів
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"
Рішення 6 сесії 8 скликання №202 від 19.02.2021 року"Про внесення змін до рішення 3 сесеії 8 скликання №88 "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 
рік"
Рішення 8 сесії 8 скликання №227 від 12.03.2021 року"Про внесення змін до рішення 3 сесеії 8 скликання №88 "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 Забезпечення виконання завдань в різних напрямках реалізації розвитку громади

7. Мета бюджетної програми

Інша діяльність у сфері державного управління

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Вирішення питань місцевого значення в різних напрямках реалізації розвитку громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Утримання КУ "Лука-Мелешківського трудового архіву" 0

2 Виконання судових рішень 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

Програма розвитку архівної справи "Лука-Мелешківського Трудового архіву" Лука-Мелешківської сільської ради на 2021 рік
Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021 рік
Рішення 9 сесії 8 скликання №248 від 1.04.2021 року"Про внесення змін до рішення 3 сесеії 8 скликання №88 "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік"
Рішення 10 сесії 8 скликання №386 від 25.05.2021 року"Про внесення змін до рішення 3 сесеії 8 скликання №88 "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 
рік"
Закон України "Про національний рахівний фонд та архівні установи"

№
з/п

№
з/п

№
з/п

421 889 421 889

5 000 5 000

426 889 426 889

№
з/п

№
з/п

Джерело
інформації



1 2 3 4 5 6 7

грн. кошторис 0,00

2 продукту

кількість виконаних запитів соціально- правого характеру од. розрахунок 450,00 0,00 450,00

од. розрахунок 850,00 0,00 850,00

3 ефективності

кількість виконаних архівних довідок на 1 працівника од. розрахунок, кошторис 150,00 0,00 150,00

кількість опрацьованих архівних справ на 1 працівника од. розрахунок,кошторис 283,00 0,00 283,00

осіб розрахунок, кошторис 450,00 0,00 450,00

4 якості

покращення якості обліку документів з особового складу відс. розрахунок 29,00 0,00 29,00

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)

07.06.2021 р.

М.П.

Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством 
повноважень 426 889,00 426 889,00

опрацювання і зберігання архівних документів, що зберігаються і 
надходять на зберігання до архівної установи

кількість осіб, що отримують довідки для нарахування та 
перерахування  пенсій

забезпечення приймання та зберігання документів з особового 
складу організацій, підприємств, що ліквідовуються



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука -Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

07.06.2021 р. № 116

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. 0117367 7367   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)

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській 
місцевості

(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 –4901364 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 4901364 
гривень .

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про охорону здоров'я  населення України"
Наказ МФУ від 02.08.2010р.№805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів2 зі змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ 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 МФУ від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами
Інструкція з підготовки бюджетних запитів
Наказ МФУ від 17.05.2011р. №608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм"
Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"



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

Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку інфраструктури громади в галузі охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури громади в галузі охорони здоров'я 

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення виконання інвестиційних проектів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Реконструкція частини будівлі стаціонару під амбулаторію ЗПСМ 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

Обсяг видатків на реконструкцію будівлі грн. звіт форма №2-м,кошторис 0,00

2 продукту

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"
Рішення 8 сесії 8 скликання №227 від 12.03.2021 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" 
Рішення 10 сесії 8 скликання №386 від 28.05.2021 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" 

№
з/п

№
з/п

№
з/п

4 901 364 4 901 364

4 901 364 4 901 364

№
з/п

№
з/п

Джерело
інформації

4 901 364,00 4 901 364,00



1 2 3 4 5 6 7

Загальна площа приміщень кв. м. 0,00 208,00 208,00

3 ефективності

Середні витрати на реконструкцію грн. розрахунок 0,00

4 якості

Рівень готовності виконання робіт відповідно обсягу фінансування відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна Шило

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

07.06.2021 р.

М.П.

проектнокошторисна 
документація

23 069,10 23 069,10


