
УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 06 грудня 2021р.
с.Лука-Мелешківська                                                                       №279

Про внесення змін і затвердження у новій редакції паспортів бюджетних
програм на 2021 рік

Відповідно до статті 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 18 сесії 8 
скликання від 03.12.2021 року №873 «Про внесення змін до рішення 3 сесії 
сільської ради 8 скликання №88 від 24.12.2020р. «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 паспорти бюджетних 
програм на 2021 рік за КПКВКМБ, а саме:
- 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного 

розвитку територій»
2. Контроль за  виконанням цього розпорядження покласти на головного 

бухгалтера Калінчук Н.Л.

Сільський голова                                            Богдан АВГУСТОВИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука -Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

16.11.2021 р. № 252

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. 0110191 0191   0160 Проведення місцевих виборів 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 –132121 гривень , у тому числі загального фонду – 132121 гривень та спеціального фонду – 0 
гривень .

Конституція України.
Бюджетний кодекс України,
Виборчий кодекс 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 29.12.2002 року № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами;
Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про Державний реєстр виборців",
Постанова КМУ від 19.08.2020р. №756 "Про затвердження порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців та іменних запрошень для підготовки і 
проведення голосування на місцевих виборах", 
Постанова КМУ від 19.08.2020р.№745 "Про затвердження порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів",
Постанова КМУ від 22.09.2021р.№1054 "Про затвердження Порядку оплати або відшкодування вартості послуг, наданих виборчим комісіям, комісіям з всеукраїнського референдуму",



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

Ціль державної політики

1 Проведення місцевих виборів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення місцевих виборів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Організація та проведення місцевих виборів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Фінансування виборчих комісії під час підготовки і проведення місцевих виборів 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 тис.грн. Розрахункові дані 132,12 0,00 132,12

2 продукту

Кількість територіальних виборчих комісій од. реєстр 1,00 0,00 1,00

1 2 3 4 5 6 7

Кількість дільничих виборчих комісії од. реєстр 1,00 0,00 1,00

Рішення 17 сесії 8 скликання від 12 листопада 2021 року №865" Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської 
територіальної громади на 2021 рік"

№
з/п

№
з/п

№
з/п

132 121 132 121

132 121 132 121

№
з/п

№
з/п

Джерело
інформації



3 ефективності

Середні витрати на 1 виборчу комісію тис.грн. Розрахункові дані 66,06 0,00 66,06

4 якості

Рівень фінансування територіальних і дільничих виборчих комісії відс. Розрахункові дані 0,00 0,00 0,00

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна Шило

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

16.11.2021 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука -Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

16.11.2021 р. № 252

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. 0111061 1061   0921 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)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти

(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 –593632 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 593632 
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 бюджетів2 зі змінами
Наказ МФУ від 29.12.2002 року № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами;
Програма соціально-економічного розвитку Лука-Мелешківської ради на 2021 рік;
Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в Лука-Мелешківській ТГ на 2021 рік;
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"; 
Рішення 14 сесії 8 скликання від 10.09.2021р.№699 "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання №88 "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної 



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

Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку інфрасируктури громади в галузі освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

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 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

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 2 3 4 5 6 7

громади на 2021 рік"
Рішення 17 сесії 8 скликання від 12.11.2021 №865 "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання №88 "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади 
на 2021 рік"

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Реконструкція будівлі, яка знаходиться на балансі сільської ради по вул.Тиврівське шосе,18 с.Лука-
Мелешківська (ІРЦ) (залишок освітньої субвенції)

544 222 544 222

Реконструкція з прибудовою будівлі КЗ "ЗЗСО- ліцей Лука-Мелешківської сільської ради" по вул.Шкільна,52, 
в с.Лука-Мелешківська, Вінницького району Вінницької області 49 410 49 410

593 632 593 632

№
з/п

Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в .лука-Мелешківській сільській територіальній громаді на 
2021 рік

593 632 593 632

593 632 593 632

№
з/п

Джерело
інформації



1 затрат

обсяг видатків на реконструкцію будівлі тис.грн. 0,00 544,22 544,22

Обсяг видатків на оплату коригування  ПКД тис.грн. кошторис 0,00 49,40 49,40

2 продукту

загальна площа приміщень кв. м. 0,00 217,50 217,50

Кількість об'єктів од. графік робіт 0,00 1,00 1,00

3 ефективності

середні витрати на реконструкцію тис.грн. 0,00 2,50 2,50

Середні витрати на проведення коригування ПКД тис.грн. розрахункові дані 0,00 49,40 49,40

4 якості

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

Динаміка виконаних робіт до запланованих відс. розрахункові дані 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)

16.11.2021 р.

М.П.

рішення 14 сесії 8 
скликання від 10.09.2021р.
№699

ПКД"Реконструкція 
будівлі, яка знаходиться на 
балансі сільської ради за 
адресою: Тиврівське 
шосе,18,с.Лука-
Мелешківська

розрахунок, акти 
виконаних робіт



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука -Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

16.11.2021 р. № 252

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. 0117310 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)

(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 –241179 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 241179 
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 бюджетів2 зі змінами
Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Правила затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
Програма соціально-економічного розвитку Лука-Мелешківської ради на 2021 рік;
Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"; 
Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2021 рік"
Рішення 8 сесії 8 скликання від 16.04.2021р.№248 "Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання №88"Про бюджет Лука-Мелешківської територіальної громади на 



2021 рік"

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

Ціль державної політики

1 Будівництво та розвиток об'єктів житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку та утримання в належному стані об'єктів житлово- комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення вуличного освітлення в громаді

2 Будівництво водозабірних свердловин

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Реконструкція мережі вуличного освітлення в с.Прибузьке по вул.Шевченка 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

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 2 3 4 5 6 7

1 затрат

№
з/п

№
з/п

№
з/п

40 104 40 104

Нове будівництво водозабірної свердловини №1 по вул.1 Травня в с.Сокиринці, Вінницького району, 
Вінницької області 201 075 201 075

241 179 241 179

№
з/п

Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в Лука-Мелешківській сільській територіальній громаді на 
2021 рік

241 179 241 179

241 179 241 179

№
з/п

Джерело
інформації



обсяг видатків на реконструкцію вуличного освітлення тис.грн. 0,00 40,10 40,10

Обсяг видатків на оплату робіт по об'єкту тис.грн. 0,00 201,08 201,08

2 продукту

м. локальний кошторис 0,00 100,00 100,00

Кількість об'єктів, на яких проводяться роботи од. графік робіт 0,00 1,00 1,00

3 ефективності

середні витрати на реконструкцію 1 м вуличного освітлення тис.грн. розрахунок 0,00 0,40 0,40

Середні витрати на проведення будівництва одного об'єкту тис.грн. розрахункові дані 0,00 201,08 201,08

4 якості

рівень готовності об'єкту по реконструкції відс. 0,00 100,00 100,00

Динаміка виконаних робіт до запланованих відс. розрахункові дані 0,00 100,00 100,00

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

фінасовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна Шило

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

16.11.2021 р.

М.П.

рішення 9 сісії 8 скликання 
№248 від 16.04.2021 року, 
кошторис

кошторис, рішення 17 сесії 
8 скликання від 
12.11.2021р.

протяжність мережі вуличного освітлення, на якій буде проведена 
реконструкція

розрахунок, акт виконаних 
робіт


