
ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ТА БУДІВНИЦТВА 
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

 
від 23 грудня 2021 року                                                                   № 24

 
Про внесення змін і 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  ,  згідно

рішення 19  позачергова сесія 8 скликання Лука-Мелешківської сільської ради

від 15 грудня 2021 року №1004 «Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської

ради 8 скликання від 24.12.2020р.   «Про бюджет Лука-Мелешківської сільської

територіальної  громади на 2021 рік»  і  наказу Фінансового відділу №51 від

13.12.2021 року  , а також з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і

контролю  ефективного  виконання  бюджетних  програм  та  цільового

використання коштів:

1. Внести зміни та затвердити в новій редакції паспорти бюджетних
програм на 2021 рік за КПКВКМБ, а саме:

- 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

- 3110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
- 3113210 «Організація та проведення громадських робіт»
- 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

- 3117130 «Здійснення  заходів із землеустрою»

- 3117461  «Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та
дорожньої  інфраструктури  за  рахунок  коштів  місцевого
бюджету»;

- 3117691  «Виконання  заходів  за  рахунок  цільових  фондів,
утворених  Верховною  Радою  Автономної  Республіки  Крим,
органами місцевого самоврядування і місцевими органами»



                   2.Контроль за виконанням даного наказу покладаю на інспектора з

бухгалтерського  обліку  відділу  управління  майном  та  будівництва  Лука-

Мелешківської сільської ради Петренко Т.В.

Начальник                                                                       Дмитро ПРОЦЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

23.12.2021 р. № 24

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. 3110160 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)

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)

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 –1704321 гривень , у тому числі загального фонду – 1704321 гривень та спеціального фонду – 0 
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"



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 0

2 Виконання заходів з інформатизації 0

Усього 0

Рішення "Про бюджет на 2021рік" 03 сесії 08 скликання від 24.12.2020року №88 
Програма інформатизації Лука-Мелешківської об'єднаної тариторіальної громади на 2019-2022роки
Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.1998 року №1352 "Про затвердження Положення про формування та  виконання Національної програми інформатизації" зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 07.05.2020 року № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних порограм до сфери інформатизації" 
Рішення № 506 "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)" 11 чергової сесії 8 скликання від16.07.2021року.
Рішення № 714 "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)" 15 позачергової сесії 8 скликання від 01.10.2021року.
Рішення № 865 "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)" 17 позачергової сесії 8 скликання від 21.11.2021року.
Рішення № 1004 "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)" 19 позачергової  сесії 8 скликання від 15.12.2021року.

№
з/п

Реалізація повноважень громади для забезпечення раціонального використання ресурсів та сталого розвитку населених пунктів та формування просторової політики розвитку 
територіальної громади, сталого розвитку, створення просторових умов для покращення якості життєвого середовища та реалізація на території громади державної політики 
комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою та створення умов щодо утримання, відновлення  і захисту сприятливого для життєдіяльності населення 
середовища.

Керівництво у сфері управління майном та будівництва, забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно 
від соціального, майнового стану, віку споживача, місцезнаходження та форми власності юридичних осіб тощо

№
з/п

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень для організація ефективного управління об'єктами комунальної власності; розроблення проектів програм економічного 
і соціального розвитку територіальної громади, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами; здійснення стратегічного 
перспективного і інтегрованого управління земельними ресурсами.

№
з/п

Вирішення питань місцевого значення для виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління 
майном та будівництва

1 659 371 1 659 371

44 950 44 950

1 704 321 1 704 321



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

кількість штатних одиниць од. 5,50 0,00 5,50

грн. 0,00

грн. 0,00

грн. 0,00

грн. 0,00

2 продукту

кількість вихідних листів, звернень, заяв од. 500,00 0,00 500,00

кількість фактично зайнятих посад (всього) од. 5,00 0,00 5,00

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

кільксть фактично працюючих чоловіків осіб 3,00 0,00 3,00

шт. 6,00 0,00 6,00

од. договір 3,00 0,00 3,00

3 ефективності

середня кількість виконаних листів на одного працівника шт. розрахунок 100,00 0,00 100,00

грн. Розрахунок 0,00

№
з/п

№
з/п

Джерело
інформації

Рішення 3 сесії 08 
скликання від 24.12.20р.з 
змінами, штатний розпис

обсяг видатків на забезпечення діяльності відділу управління 
майном та будівництва, крім заходів з інформатизації

Рішення 3 сесії 08 
скликання від 24.12.20р з 
змінами

1 660 828,00 1 660 828,00

 Обсяг видатків на послуги супроводу ІПК "Місцевий бюджет" та 
"М.Е.Doc"

Рішення 3 сесії 8 
скликання від 24.12.20р з 
змінами

8 137,00 8 137,00

Обсяг видатків на придбання Апаратних засобів КЗІ Електронних 
ключів "Алмаз-1К"

Рішення 3 сесії 8 
скликання від 24.12.20р з 
змінами

6 813,00 6 813,00

Обсяг видатків на оплату доступу до  програмної продукції модуля 
Vkursi Zemli

Рішення 11 сесії 08 
скликання від 16.07.20р

30 000,00 30 000,00

журнал вихідної 
кореспонденції

табель обліку робочого 
часу, особові картки.

табель обліку робочого 
часу, особові картки

табель обліку робочого 
часу, особові картки

Кількість придбаних Апаратних засобів КЗІ Електронних ключів 
"Алмаз-1К"

Фінансова звітність, 
розрахунок

кількість інформаційно-програмних комплексів "Місцевий бюджет" 
та "М.Е.Doc."

Середня вартісь послуги із супроводу  ІПК "Місцевий бюджет" та 
"М.Е.Doc" 2 712,33 2 712,33



1 2 3 4 5 6 7

грн. Розрахунок 0,00

4 якості

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

Рівень виконання заходів з інформатизації відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Начальник Дмитро ПРОЦЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради 

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

20.12.2021 р.

М.П.

Середня вартісь одного придбаного Апаратних засобів КЗІ 
Електронних ключів "Алмаз-1К"

1 135,50 1 135,50



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

23.12.2021 р. № 24

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. 3110180 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)

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 –2081772 гривень , у тому числі загального фонду – 1305222 гривень та спеціального фонду – 
776550 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 "Про бюджет на 2021рік" 03 сесії 08 скликання від 24.12.2020року №88 



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

Ціль державної політики

1 Підвищення  рівня благоустрою населених пунктів та покращення умов проживання і задоволення потреб жителів громади

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Проведення комплексу заходів для створення умов, сприятливих для життєдіяльності людей на території громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Придбання конструкцій (елементів) дитячих майданчиків в с.Лука-Мелешківська, Парпурівці, Яришівка 0

2 Послуги з проведення незалежної грошової  оцінки майна 0

3 Забезпечення виконання рішень суду 0

Усього

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

Усього

Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.1998 року №1352 "Про затвердження Положення про формування та  виконання Національної програми інформатизації" зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 07.05.2020 року № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних порограм до сфери інформатизації" 
Рішення № 506 "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)" 11 чергової сесії 8 скликання від16.07.2021року.
Рішення № 653 "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)" 13 чергової сесії 8 скликання від 20.08.2021року.
Рішення № 799 "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)" 16 чергової сесії 8 скликання від 29.10.2021року.
Рішення № 1004 "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)" 19 позачергової сесії 8 скликання від 15.12.2021року.

№
з/п

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення  рівня благоустрою населених пунктів та покращення умов проживання і задоволення потреб жителів громади- облаштування 
нових, забезпечення функціонування та утримання в належному стані існуючих дитячих і спортивних майданчиків.
Програма для забезпечення виконання рішень суду.

№
з/п

№
з/п

776 550 776 550

6 000 6 000

1 299 222 1 299 222

1 305 222 776 550 2 081 772

№
з/п

Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства Лука-Мелешківської 
сільської територіальної громади на 2021р. 1 305 222 776 550 2 081 772

1 305 222 776 550 2 081 772



11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

грн. 0,00

Обяг затрат на проведення грошової оцінки грн. 0,00

Обсяг видатків на забезпечення виконання рішень суду грн. 0,00

2 продукту

Кількість придбаного обладнання для дитячих ігрових майданчиків шт. Фінансова звітність 0,00 42,00 42,00

Кількість об'єктів проведення грошової оцінки од. 1,00 0,00 1,00

Кількість рішень суду шт. Рішення суду 2,00 0,00 2,00

3 ефективності

грн. Розрахунок 0,00

Середня вартість проведення грошової оцінки грн. Розрахунок 0,00

Середні витрати на виконання одного рішення грн. Розрахунок 0,00

4 якості

Рівень забезпечення обладнання для дитячих ігрових майданчиків відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Рівень готовності документації для проведення грошової оцінки відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Рівень забезпечення виконання судових рішень відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Начальник Дмитро ПРОЦЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради 

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

23.12.2021 р.

М.П.

№
з/п

Джерело
інформації

Обсяг видатків для придбання обладнання для дитячих ігрових 
майданчиків

Рішення 11 сесії 08 
скликання № 506, 
кошторис

776 550,00 776 550,00

Рішення 16 сесії 08 
скликання № 799, 
кошторис

6 000,00 6 000,00

Рішення 19 позачергової 
сесії 08 скликання № 1004 
від 15.12.2021 р.

1 299 222,00 1 299 222,00

Договори підряду на 
проведення грошової 
оцінки, акти

Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для  
дитячого майданчика 18 489,28 18 489,28

6 000,00 6 000,00

649 611,00 649 611,00



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

23.12.2021 р. № 24

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. 3113210 3210   1050 Організація та проведення громадських робіт 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 –46656 гривень , у тому числі загального фонду – 46656 гривень та спеціального фонду – 0 
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 "Про бюджет на 2021рік" 03 сесії 08 скликання від 24.12.2020року №88 



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 Забезпечення організації та проведення робіт 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

Рішення №202 "Про внесення змін до рішення 3  сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020року "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021рік" 6 чергової 
сесії 08 скликання від 19.02.2021року.
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.
Рішення № 799 "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)" 16 чергової сесії 8 скликання від 29.10.2021року.
Рішення № 1004 "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)" 19 позачергової сесії 8 скликання від 15.12.2021року.

№
з/п

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері захисту прав та інтересів дітей та примусового стягнення із сплати аліментів з боржників (порушників), на яких судом 
накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

Вирішення пріорітетних завдань державної політики у сфері забезпечення захисту прав дитини на належне утримання шляхо вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованост зі 
сплати аліментів.

№
з/п

Забезпечення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів, забезпечення належного 
виконання рішень щодо стягнення аліментів, зменшення заборгованості зі сплати аліментів, а також належного утримання осіб, які отримують аліменти, шляхом виконання суспільно 
корисних робіт, що дозволить вирішувати проблеми громади з питань благоустрою, озеленення території, ліквідації сміттєзвалищ, візновленні, ремрнту та доглядом за пам'ятками 
архітектури, меморіальними похованнями та об'єктами соціальної сфери, прибирання та утримання в належному санітарному стані придорожніх смуг, вирубка чагарників вздовж 
дорвіг та інше.

№
з/п

46 656 46 656

46 656 46 656

№
з/п

Програма оранізації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у населених пунктах на 2021рік

46 656 46 656

46 656 46 656



11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

загальний обсяг видатків для проведення робіт грн. 0,00

2 продукту

кількість працівників (чоловіків) осіб звітність 8,00 0,00 8,00

Загальна площа території на якій проведені роботи га. статистичні дані 48,96 0,00 48,96

3 ефективності

середні витрати на одного працівника грн. розрахунок 0,00

4 якості

Рівень виконання завдання відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Начальник Дмитро ПРОЦЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради 

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

20.12.2021 р.

М.П.

№
з/п

Джерело
інформації

Рішення №202  "Про 
внесення змін до рішення 3 
 сесії сільської ради 8 
скликання від 
24.12.2020року "Про 
бюджет Лука-
Мелешківської сільської 
територіальної громади на 
2021рік" 6 чергової сесії 08 
скликання від 
19.02.2021року, кошторис  
Рішення № 799 16 сесії 8 
скликання від 29.10.2021 
Рішення №1004 19 
позачергової сесії 8 
скликання від 15.12.2021 
року

46 656,00 46 656,00

5 832,00 5 832,00



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

23.12.2021 р. № 24

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. 3116030 6030   0620 Організація благоустрою населених пунктів 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 –1445608 гривень , у тому числі загального фонду – 1336137 гривень та спеціального фонду – 
109471 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 "Про бюджет на 2021рік" 03 сесії 08 скликання від 24.12.2020року №88 



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

Рішення №202 "Про внесення змін до рішення 3  сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020року "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021рік" 6 чергової 
сесії 08 скликання від 19.02.2021року
Рішення №227 "Про внесення змін до рішення 3  сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020року "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021рік" 8 
позачергової сесії 08 скликання від 12.03.2021року
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.
Рішення № 386 "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)" 10 чергової сесії 8 скликання від 28.05.2021року.
Рішення № 506 "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)" 11 чергової сесії 8 скликання від16.07.2021року.
Рішення № 653 "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)" 13 чергової сесії 8 скликання від 20.08.2021року.
Рішення № 699 "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)" 14 чергової сесії 8 скликання від 10.09.2021року.
Рішення № 714 "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)" 15 позачергової сесії 8 скликання від 01.10.2021року.
Рішення № 799 "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)" 16 позачергової сесії 8 скликання від 29.10.2021року.
Наказ Фінансового відділу №45 від 16.11.2021.року Про внесення змін до бюджету Лука-Мелешківської сільської ТГ на 2021 рік.
Наказ Фінансового відділу №46 від 19.11.2021.року ; наказ №48 від 01.12.2021 року;Рішення № 873 "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)" 18 чергової сесії 8 скликання від 03.12.2021року. Рішення №1004 від 15.12.2021 року

№
з/п

Підвищення рівня благоустрою громади та забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, утримання територій населених пунктів у належному стані, підтримка 
санітарного благополуччя громади та збереження об'єктів загального користування 

Здійснення комплексних заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою населених пунктів, забезпечення надійної та безперебійної експлуатації обєктів комунального господарства, 
покращення умов проживання мешканців громади, забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності людини, забезпечення сталого розвитку  та задоволення потреб населення  і 
господарського комплексу в житлово - комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і державних стандартів 

№
з/п

Проведення комплексу робітз покращення мікроклімату, санітароного стану населених пунктів, та належне утримання та раціональне використання територій населених пунктів 
збереження та упорядкування об'єктів благоустрою а також  здійснення належного контролю за дотриманням правил благоустрою, посилення відповідальності населення за 
дотриманням чистоти та екологічної безпеки в населених пунктах, задляз абезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства та забезпечення 
освітлення населених пунктів, з метою впровадження енергозберігаючих технологій, використання альтернативних джерел енергії.



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання послуг по благоустрою

2 Оплата вуличного освітлення та створення умов для безпечного та комфортного проживання населення 0

3 Забезпечення чистоти громади шляхом придбання сміттєвих баків 0

Усього

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

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 послуги по благоустрою грн. 0,00

Обсяг видатків на оплату послуг працівників по договору ЦПУ грн. 0,00

№
з/п

888 619 59 571 948 190

447 518 447 518

49 900 49 900

1 336 137 109 471 1 445 608

№
з/п

Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства Лука-Мелешківської 
сільської  територіальної громади на 2021рік 1 336 137 109 471 1 445 608

1 336 137 109 471 1 445 608

№
з/п

Джерело
інформації

Рішення 3 сесії 08 
скликання від24.12.2020р.
№88, Рішення 11 сесії 08 
скликання від16.07.2020р.
№506,кошторис   Наказ ФВ 
№45 від 16.11.2021р.  
Наказ ФВ №46 від 
19.11.2021р   .Наказ ФВ 
№48 від 1.12.2021 Рішення 
№1004 19 позачергової 
сесії 8 скликання від 
15.12.2021 року

100 441,00 100 441,00

Рішення 8 сесії 08 
скликання від12.03.2021р.
№227,Рішення 6 сесії 08 
скликання від19.02.2021р.
№202, рішення 10 сесії 08 
скликання від 28.05.2021

495 715,00 495 715,00



1 2 3 4 5 6 7

Обсяг видатків на придбання матеріалів та обладнання грн. 0,00

грн. 0,00

обсяг видатків на оплату вуличного освітлення грн. 0,00

року №386,Рішення 11 
сесії 08 скликання 
від16.07.2020р.
№506,кошторис  ,Рішення 
14 сесії 08 скликання 
від10.09.2020р.№699  
Рішення 14 сесії 08 
скликання від 01.10.2020р.
№714 Рішення 16 сесії 08 
скликання від29.10.2021р.
№799, кошторис  Наказ ФВ 
№45 від 
16.11.2021р  .Наказ ФВ 
№48 від 1.12.2021.  

Рішення 6 сесії 08 
скликання від19.02.2021р.
№202, рішення 10 сесії 08 
скликання від 
28.05.2021року 
№386,Рішення 11 сесії 08 
скликання від16.07.2020р.
№506, кошторис, Рішення 
11 сесії 08 скликання 
від20.08.2020р.№653  
Рішення 14 сесії 08 
скликання від10.09.2020р.
№699 

292 463,00 292 463,00

Обсяг видатків на виготовлення ПКД по капітальному ремонту 
штучної водойми

Рішення 14 сесії 08 
скликання від10.09.2020р.
№699 Рішення 19 
позачергова сесії 08 
скликання від15.12.2020р.
№1004

59 571,00 59 571,00

Рішення 3 сесії 08 
скликання від24.12.2020р.
№88, кошторис, 
ріш..Рішення 16 сесії 08 
скликання від29.10.2021р.
№799, кошторис. . Наказ 
ФВ №46 від 
19.11.2021..Наказ ФВ №48 
від 1.12.2021.    Рішення 18 
сесії 08 скликання від 
03.12.2021р.№873 Рішення 
№1004 19 позачергової 
сесії 8 скликання віід 
15.12. 2021 року

447 518,00 447 518,00



1 2 3 4 5 6 7

Обсяг видатків на закупівлю сміттєвих баків грн. 0,00

2 продукту

кількість видів послуг шт. 7,00 0,00 7,00

кількість жителів громади осіб статистичні дані 0,00

загальна площа територіальної громади тис.кв.м статистичні дані 168,96 0,00 168,96

Кількість найманих працівників зпа договорами ЦПУ (чоловіків) осіб Договори ЦПУ 10,00 0,00 10,00

Кількість придбаних ламп вуличного освітлення шт. Розрахунок 760,00 0,00 760,00

Кількість придбаних бензотримерів шт. 2,00 0,00 2,00

кількість обєктів по кап.ремонту од. розрахунок 0,00 1,00 1,00

Кількість найманих працівників зпа договорами ЦПУ (жінок) осіб Договори ЦПУ 3,00 0,00 3,00

кількість світлодіодних світильників шт. розрахунок 50,00 0,00 50,00

кількість спожитої електроенергії кВт.год 0,00

Кількість сміттєвих баків шт. 0,00 6,00 6,00

3 ефективності

середні витрати на один вид послуг грн. Кошторис, розрахунок 0,00

Середні витрати на придбання одиниці ламп вуличного освітлення грн. Розразунок 60,00 0,00 60,00

Середні витрати на придбання одиниці бензотриметрів грн. Розрахунок 0,00

середня вартість одного обєкту грн. розрахунок 0,00

середня вартість одного світлодіодного світильника грн. 700,00 0,00 700,00

середня вартість 1 кВт грн. розрахунок 6,32 0,00 6,32

Середня вартість одногоо сміттєвого баку грн. Розрахунок 0,00

4 якості

рівень забезпечення громади необхідними послугами до потреби відс. 100,00 0,00 100,00

рівень готовності ПКД відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

співвідношення оплоченої електроенергії до потреби відс. 100,00 0,00 100,00

Оновлення матеріально технічної бази порівнянно з минулим роком відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Рішення 16 сесії 08 
скликання від29.10.2021р.
№799, кошторис

49 900,00 49 900,00

розрахунок, фінансова 
звітність

12 580,00 12 580,00

Рішення 9 сесії 08 
скликання від16.04.2020р.
№248, фінансова звітність

розрахунок, фінансова 
звітність 70 809,81 70 809,81

Договір  , видаткова 
накладна

14 348,71 14 348,71

2 400,00 2 400,00

59 571,00 59 571,00

8 316,66 8 316,66

Розрахунок, фінансова 
звітність

Розрахунок, кошторис, 
фінансава звітність



Начальник Дмитро ПРОЦЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради 

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

20.12.2021 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

23.12.2021 р. № 24

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. 3117130 7130   0421 Здійснення  заходів із землеустрою 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 –283319 гривень , у тому числі загального фонду – 133319 гривень та спеціального фонду – 150000 
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 розвитку земельних відносин у Лука-Мелешківській територіальній громаді Вінницького району Вінницької області на 2021р..
Рішення №227 "Про внесення змін до рішення 3  сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020року "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021рік" 8 
позачергової сесії 08 скликання від 12.03.2021року
Рішення №506 "Про внесення змін до рішення 3  сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020року "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021рік" 11 



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

Ціль державної політики

1

7. Мета бюджетної програми

Організація та здійснення землеустрою та забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення розробки та виготовлення землевпорядної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Виготовлення технічної документації із землеустрою 0

2 0

Усього

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

Усього

позачергової сесії 08 скликання від 16.07.2021року
Рішення №714 "Про внесення змін до рішення 3  сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020року "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021рік" 15 
позачергової сесії 08 скликання від 01.10.2021року
Рішення №865 "Про внесення змін до рішення 3  сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020року "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021рік" 17 
позачергової сесії 08 скликання від 12.11.2021року
Рішення №1004 "Про внесення змін до рішення 3  сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020року "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021рік" 19 
позачергової сесії 08 скликання від 15.12.2021року

№
з/п

Забезпечення діяльності у сфері землеустрою, що спрямована на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого розвитку землекористування.

№
з/п

№
з/п

133 319 133 319

Проведення технічної інвентаризації земель з метою встановлення місця розташування земельних ділянок, 
їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються 
нераціонально аюо не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, 
необхідних для ведення державного земельного кадастру

150 000 150 000

133 319 150 000 283 319

№
з/п

Програма розвитку земельних відносин у Лука-Мелешківській територіальній громаді Вінницького району 
Вінницької області на 2021рік 133 319 150 000 283 319

133 319 150 000 283 319



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 виготовлення документації із землеустрою грн. 0,00

Обсяг видатків для проведення інвентаризації земель грн. 0,00

2 продукту

Кількість обєктів землеустрою од. Договори підряду 12,00 0,00 12,00

шт. 0,00 8,00 8,00

3 ефективності

Середня вартість одного об'єкту грн. Розрахунок 0,00

грн. Розрахунок 0,00

4 якості

Рівень готовності технічної документацї відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

№
з/п

Джерело
інформації

Рішення № 227 8 
позачергової сесії 08 
сликання від 
12.03.21р.Рішення № 506 
11 сесії 08 сликання від 
16.07.21р, кошторис 
Рішення № 714 15  
позачергової сесії 08 
сликання від 01.10.21р    
Рішення № 865 17  
позачергової сесії 08 
сликання від 12.11.21р 
Рішення №1004 19 
позачергової сесії 8 
скликання від 15.12.2021 
року

133 319,00 133 319,00

Рішення № 506 11 сесії 08 
сликання від 16.07.21р, 
кошторис

150 000,00 150 000,00

Кількість земельних ділянок по яких планується провести 
інвентаризацію

Розрахунок, Рішення № 
506 11 сесії 08 сликання від 
16.07.21р, кошторис

11 109,91 11 109,91

Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної 
ділянки 18 750,00 18 750,00

Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної 
кількості запланованих



Начальник Дмитро ПРОЦЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради 

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

20.12.2021 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

23.12.2021 р. № 24

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. 3117461 7461   0456 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)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів 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 –1370665 гривень , у тому числі загального фонду – 1294905 гривень та спеціального фонду – 
75760 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 благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства Лука-Мелешківської сільської тариторіальної громади на 2021р..
Закон України "Про благоустрій населених пунктів"



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 проведення поточного та капітального ремонту об'єктів  транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"
Рішення "Про бюджет на 2021рік" 03 сесії 08 скликання від 24.12.2020року №88 
Рішення "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020року  "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021рік"  6 чергової сесії 
08 скликання від 19.02.2021року №202
Рішення №227 "Про внесення змін до рішення 3  сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020року "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021рік" 8 
позачергової сесії 08 скликання від 12.03.2021року.
Рішення № 248 "Про внесення змін до рішення 3  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.
Рішення № 386 "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік 
(02530000000)" 10 чергової сесії 8 скликання від 28.05.2021року.
Рішення № 506 "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)" 11 чергової сесії 8 скликання від16.07.2021року.
Рішення № 653 "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)" 13 чергової сесії 8 скликання від 20.08.2021року.
Рішення № 699 "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)" 14 чергової сесії 8 скликання від 10.09.2021року
Рішення № 714 "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)" 15 позачергової сесії 8 скликання від 01.10.2021року
Рішення № 799 "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)" 16  сесії 8 скликання від 29.10.2021року.Рішення № 865 "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)" 17 позачергової сесії 8 скликання від 12.11.2021р.Наказ ФВ №46 від 19.11.2021.року ; наказ №48 від 01.12.2021 року;Рішення № 
873 18 сесія 8 скликання від 03.12.2021року. Рішення №1004 від 15.12.2021 р.

№
з/п

Забезпечити територію громади якісною мережею автомобільних доріг загального користування місцевого значення  належної якості відповідно до стандартів, зменшення кількості 
дорожньо-транспортних пригод, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування  та транспортного сполучення із населеними 
пунктами Лука-Мелешківської сільської ТГ.

Забезпечення планомірного розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Лука-Мелешківській сільській раді,  що сприятиме підвищеню безпеки руху, 
швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг; підвищення 
технічних показників, соціально-економічного та екологічно збалансованого розвитку громади.

№
з/п

№
з/п



1 2 3 4 5

1 Забезпечення проведення поточного обслуговування об'єктів  транспортної інфраструктури 0

2 Утримання в належному стані об"єктів дорожньої інфрраструктури Лука-Мелешківської ТГ 0

Усього

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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

грн. 0,00

грн. 0,00

Обсяг видатків на придбання щебня та сольової суміші грн. 0,00

Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг грн. Рішення 9 сесії 08 0,00

1 294 905 1 294 905

75 760 75 760

1 294 905 75 760 1 370 665

№
з/п

Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства Лука-Мелешківської 
сільської територіальної громади на 2021р. 1 294 905 75 760 1 370 665

1 294 905 75 760 1 370 665

№
з/п

Джерело
інформації

Обсяг видатків на послуги зимового утримання доріг (розгортання 
снігу та льоду , посипання  протиожеледною сумішшю)

Рішення 06 сесії 8 
скликання №202 від 
19.02.2021року    Рішення 
16 сесії 8 скликання №799 
від 29.10.2021року    
Рішення 18  сесія  08 
скликання від 03.12.2021р.
№873

308 295,00 308 295,00

Обсяг видатків на  послуги технічної  інвентаризації дорожнього 
покриття 

Рішення 9 сесії 08 
скликання від16.04.2021р.
№248,

10 000,00 10 000,00

Наказ фінансового відділу 
Про внесення змін до 
бюджету Лука-
Мелешківської сільської 
ТГ на 2021грн № 16 від 
22.03.2021р.Кошторис    
Наказ ФВ №48 від 
01.12.2021 року    Рішення 
18  сесія  08 скликання від 
03.12.2021р.№873 Рішення 
№1004 19 сесії 8 скликання 
від 15.12.2021 року 

69 710,00 69 710,00

260 000,00 260 000,00



1 2 3 4 5 6 7

грн. 0,00

грн. 0,00

2 продукту

Кількість придбаного щебня од. розрахунок 240,00 0,00 240,00

шт. Фінансова звітність 2,00 0,00 2,00

Кількість відпрацьованих годин вантажної техніки годин 924,00 0,00 924,00

Кількість придбаної сольової суміші од. розрахунок 7,00 0,00 7,00

Кількість об"єктв по капітальному ремонту доріг шт. Розрахунок 0,00 4,00 4,00

3 ефективності

розрахунок 0,00

4 якості

Рівень виконаня запланованого поточного обслуговування доріг відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Рівень готовності документації по капітальному ремонту доріг відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Рівень виконання капітального ремонту доріг відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

скликання від16.04.2021р.
№248 ,  Рішення 16 сесії 8 
скликання №799 від 
29.10.2021року 

Обсяг видатків на грейдерування доріг, послуги ескаватора, та 
іншої вантажної техніки.

 Рішення 10 сесії 08 
скликання від 28.05.2021р.
№386  Рішення 10 сесії 08 
скликання від 10.09.2021р.
№699   Рішення 15 
позачергова сесії 08 
скликання від 01.10.2021р.
№714   Рішення 16 сесії 08 
скликання від 29.10.2021р.
№799   Рішення 
17позачергова  сесії 08 
скликання від 12.11.2021р.
№865    Рішення 18  сесія  
08 скликання від 
03.12.2021р.№873

646 900,00 646 900,00

Обсяг видатків на виготовлення ПКД по капітальному ремонту 
доріг по Лука-Мелешківській ТГ

Рішення 06 сесії 8 
скликання №202 від 
19.02.2021 року Рішення 19 
позачергової сесії 8 
скликання №1004 від 
15.12..2021 року  

75 760,00 75 760,00

Кількість виготовлених ПКД на поточний ремонт дорожнього 
покриття

розрахунок, акти 
виконаних робіт

Середні витрати на проведення капітального ремонту по одному 
об'єкту. 18 940,00 18 940,00



Начальник Дмитро ПРОЦЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради 

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

20.12.2021 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

23.12.2021 р. № 24

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. 3117691 7691   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)

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)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(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 –275000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 275000 
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



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 Фінансування заходів, спрямованих на вирішення питань в інтересах громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Виконання заходів за рахунок цільових фондів для оплати витрат по утриманню доріг 0

2 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

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
Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"
Рішення "Про бюджет на 2021рік" 03 сесії 08 скликання від 24.12.2020року №88 
Наказ ФВ Лука-Мелешківської сільської ради № 9 від 19.02.2021р. Про внесення змін до бюджету Лука-Мелешківської сільської теритогріальної громади на 2021рік.
Положення про цільові фонди.
Рішення № 506 "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)" 11 чергової сесії 8 скликання від16.07.2021року.;
Рішення № 714 "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)" 15 позачергової сесії 8 скликання від 01.10.2021року.
Наказ ФВ №46  від 19.11.2021 Про внесення змін до бюджету Лука-Мелешківської ТГ на 2021 рік
Наказ ФВ №51  від 13.12.2021 Про внесення змін до бюджету Лука-Мелешківської ТГ на 2021 рік

№
з/п

Фінансування заходів в інтересах територіальної громади для вирішення питань соціально-економічного розвитку населених пунктів, покращення  благоустрою населених пунктів, 
становлення і розвиток місцевого самоврядування.

Виконання Положення про цільові фонди, забезпечення надходжень додаткових фінансових ресурсів до спеціального фонду бюджету Відділу управління майном та будівництва Лука-
Мелешківської сільської ради

№
з/п

№
з/п

125 000 125 000

Забезпечення придбання інвентаря для відкриття дошкільного підрозділу в Іванівської філії КЗ "ЗЗСО-ліцей 
Лука-Мелешківської сільської ради" за рахунок цільових фондів

150 000 150 000

275 000 275 000

№
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 на грейдерування доріг , та очищення доріг від снігу грн. 0,00

обсяг видатків на очищення стихійних сміттєзвалищ грн. 0,00

Обсяг видатків на придбання інвентаря (меблі) грн. 0,00

Обсяг видатків на придбання ппостільної білизни грн. 0,00

Обсяг видатків на придбання господ. товарів грн. 0,00

2 продукту

Кількість видів послуг шт. розрахунок, договори 0,00 3,00 3,00

Кількість придбаних меблів од. 0,00 49,00 49,00

Кількість придбаної постільної білизни шт. розрахунок, накладна 0,00 80,00 80,00

Кількість придбаних господ. товарів шт. розрахунок, накладна 0,00 19,00 19,00

3 ефективності

Середні витрати на один вид послуг грн. розрахунок 0,00

Середні витрати на придбання однієї одиниці інвентаря (меблів) грн. розрахунок 0,00

Середні витрати на придбання однієї одиниці постільної білизни грн. розрахунок 0,00 235,70 235,70

Середні витрати на придбання однієї одиниці господ. товару грн. розрахунок 0,00 826,15 826,15

4 якості

рівень виконання послуг по облагородженню території відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7

Рівень забезпечення необхідною кількістю постільної білизни відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

Рівень забезпечення господ. товарами відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

№
з/п

Джерело
інформації

Рішення "Про бюджет на 
2021рік" 03 сесії 08 
скликання від 
24.12.2020року №88 з 
змінами   

47 534,00 47 534,00

Рішення "Про бюджет на 
2021рік" 03 сесії 08 
скликання від 
24.12.2020року №88 з 
змінами   Наказ ФВ№231 
від 19.11.2021

77 466,00 77 466,00

рішення 15 сес.8 скл.№714 
від 01.10.21

115 447,22 115 447,22

Наказ ФВ №51 від 
13.12.2021

18 856,00 18 856,00

Наказ ФВ №51 від 
13.12.2021

15 696,78 15 696,78

розрахунок, тендерна 
дакументація (кількісні 
характеристики предмета 
закупівлі)

15 844,66 15 844,66

2 356,06 2 356,06

Рівень забезпечення необхідним інвентарем дошкільного підрозділу 
в с.Іванівка до запланованого



Начальник Дмитро ПРОЦЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради 

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

15.12.2021 р.

М.П.


