
УКРАЇНА
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

17  грудня 2021р.                                     
с.Лука-Мелешківська                                                                                 №53

Про внесення змін та затвердження в новій редакції паспорта бюджетної
програми на 2021 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
рішення 17 позачергової сесії  8 скликання від 12.11.2021 року №865 «Про
внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020
року  №88   «Про  бюджет  Лука-Мелешківської  сільської   територіальної
громади  на  2021  рік»,  враховуючи   рішення  19  позачергової  сесії   8
скликання від 15.12.2021 року №1004 «Про внесення змін до рішення 3 сесії
сільської  ради 8 скликання від 24.12.2020 року №88  «Про бюджет Лука-
Мелешківської сільської  територіальної громади на 2021 рік»  та з метою
моніторингу, оцінки і контролю ефективності виконання бюджетних програм
і цільового використання бюджетних коштів:  
        1.  Внести зміни та затвердити в новій редакції  паспорт бюджетної
програми на 2021 рік за КПКВКМБ, а саме:
-   3710160  «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, територіальних громадах».

  2.   Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника начальника
фінансового відділу Верзун Ю.П.

Начальник                                                                                    Віталіна ШИЛО



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

17.12.2021 р. № 53

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 3700000 Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради 43981943

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

2. 3710000 Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради 43981943

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 0160   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)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах

(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 –752952 гривень , у тому числі загального фонду – 752952 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;
Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;
Наказ МФУ №1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм"зі змінами;
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків";
Рішення 3 сесії 8 скликання від 24.12.2020 року №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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у фінансовій сфері з дотриманням функцій та принципів бюджетної системи з урахуванням гендерного аспекту

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Здійснення наданих законодавстом повноважень у сфері фінансів, забезпечення складання та виконання бюджету територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення діяльності фінансового органу територіальної громади 0

2 Виконання заходів з інформатизації 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 інформатизації Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки" 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

Рішення 17 сесії 8 скликання від 12.11.2021 року №865 Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської  територіальної 
громади на 2021 рік";
Рішення 19 сесії 8 скликання від 15.12.2021 року №1004 Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської  територіальної 
громади на 2021 рік";
Програма інформатизації Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки

№
з/п

Забезпечення виконання наданих законодавством повноваженьв фінансовій сфері та збалансованої бюджетної системи територіальної громади, цільового та ефективного 
використання бюджетних коштів 

№
з/п

№
з/п

732 252 732 252

20 700 20 700

752 952 752 952

№
з/п

20 700 20 700

20 700 20 700

№
з/п

Джерело
інформації



1 2 3 4 5 6 7

обсяг видатків на забезпечення діяльності фінансового органу грн. розрахунок 0,00

грн. договоги, акти 0,00

обсяг видатків на придбання електронних ключів грн. видаткові накладні та акти 0,00

обсяг видатків на придбання флеш-пам'яті грн. накладна 300,00 0,00 300,00

2 продукту

кількість штатних одиниць од. 4,00 0,00 4,00

кількість отриманих листів шт. 700,00 0,00 700,00

кількість відправлених листів шт. 550,00 0,00 550,00

кількість довідок про внесення змін до видатків бюджету шт. реєстр довідок по видатках 170,00 70,00 240,00

кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шт. мережа 11,00 0,00 11,00

кількість фактично зайнятих посад ( всього ) од. 2,00 0,00 2,00

кількість фактично працюючих жінок осіб 2,00 0,00 2,00

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

кількість довідок про внесення змін до доходів бюджету шт. реєстр довідок по доходах 15,00 5,00 20,00

шт. 80,00 40,00 120,00

кількість електронних ключів од. видаткові накладні, акти 4,00 0,00 4,00

кількість носіїв флеш-пам'яті од. накладна 1,00 0,00 1,00

3 ефективності

шт. розрахунок 275,00 0,00 275,00

шт. розрахунок 132,00 57,00 189,00

середня вартість одного електронного ключа грн. розрахунок 0,00

4 якості

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

рівень виконання заходів з інформатизації відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Начальник Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

732 252,00 732 252,00

обсяг видатків на інформаційно-програмний коплекс "Місцевий 
бюджет" 16 000,00 16 000,00

4 400,00 4 400,00

розрахунок, проект 
рішення

книга вхідної 
кореспонденції, 
розрахунок

книга вихідної 
кореспонденції

табель обліку робочого 
часу

табель обліку робочого 
часу, особові картки

табель обліку робочого 
часу, особові картки

кількість довідок про внесення змін до джерел фінансування 
бюджету

реєстр довідок по джерелах 
фінансування

середня кількість виконаних листів на одного фактично працючого 
працівника

середня кількість створених довідок про зміни до бюджету на 
одного фактично працюючого працівника

1 100,00 1 100,00

рівень виконання наданих законодавством повноважень 
(забезпечення бюджетного процесу в територіальній  громаді)



Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

17.12.2021 р.

М.П.


