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УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 лютого 2021 року Валки № 146

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм 
місцевого бюджету на 
2021 рік

Відповідно до пункту 1.3 «Правил складання паспортів бюджетних 
програм місцевого бюджету та звітів про їх виконання», затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року № 1104/25881 зі змінами, 
та Рішення V сесії VIII скликання Банківської міської ради від 18 лютого 
2021 року № 183 «Про внесення змін до рішення III сесії VII скликання 
Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року № 42 «Про бюджет 
Банківської міської територіальної громади на 2021 рік» та додатків до нього.

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 
2021 рік за КПКВК МБ:

- 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх 
виконавчих комітетів»;

- 0111141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
- 0113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
-0113210 «Організація та проведення громадських робіт»;
- 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- 0115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не 

олімпійських видів спорту»;
- 0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону»;

-0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства»;
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- 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово- 
комунального господарства»;

- 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
-0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій»;
- 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха»;
- 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів».

2. Дане розпорядження підлягає затвердженню на сесії міської ради.

Міський голова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства ф інанси України 

26 серпня 201 *  року te 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року N* 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Банківська міська рала

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

26.02.2021р. № 146

Паспорт.
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000 Банківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(наймену вання головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код м  ЄДРПОУ)

0110000 Банківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації вшвтгів та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0110150 0150 0 1 II
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

20531000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(на ймеку ванн я бюджетної програми згідно і  Типово» програмною класифікацією ви датків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -36085414 гривень , у тому числі загального фонду -  36085414 гривень та спеціального фонду — 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закон України " Про місцеві' самоврядування в Україні". Бюджетний Кодекс України, Закон України " Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ МФУ ” 
від 01.10.2010 р. № 1147 ” Про ствердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" ( із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 p. X« 617), наказ 
МФУ від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Рішення V сесії VIII скликання Валківської 
міської ради від 18 лютого 2021 року №183 "Про внесення змін до рішення III сесії VIII скликання Валківеької міської ради від 22 грудня 2020 року №42 "Про бюджет Банківської міської 
територіальної громади на 2021 рік" та додатків до нього, Довідка фінансового управління №25, №39 від 22.02.2021 р.

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Виконання гарантованих державою прав територіальної громади міста вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України,

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Валківської міської ради



завдання ою дж етної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

X®
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і і 3 4 5

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 36 085 414 0 36 085 414

Усього 36 085 414 0 36 085414

10. Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма економічног о і соціального розвитку Валківської міської територіальної громади на 2021 рік 14 178 0 14 178
Усього 14 178 0 14 178

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 190,00 0,00 190,00

2 продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. внутрішній облік 10 000,00 0,00 10 000,00

3 ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг од. внутрішній облік 10 000,00 0,00 10 000,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок 189 923.24 0,00 189 923,24

4 якості
відсоток вчасно виконаних листів, звернень відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
Міський п угій Ц £  і* А * Ь'^ 'X".
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Валерій СКРИПНІЧЕНКО

вогф^ргойну і заступник керівника місцевого фінансового

П/

(іицшлі^інішал. прпяище)

Лариса ЛЕВЧУК
(інішя-іп/'їнішал припише)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Накаа Міністерства Ф інансів України 

28 серпня 2014 роїу Мв 836 

{у редакиії наказу Міністерства фінансів У гра Гни 
від 29 грудня 2016 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Валківська міська рада

(найменувати головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

26,02.2021 р.№  146

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видати» та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника кошті* місцевого бюджету ) (код іаЄДРПОУ)

0110000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код іа ЄДРПОУ)

0111141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 20531000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Тилової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функіао наль ної 
класифікаїаі видатків та 
кредитуй* ни* бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно і  Типовою програмною класифікашею видатків т і  
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -263826 гривень , у тому числі загального фонду -  263826 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетний Кодекс України, Закон України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", наказ 
МФУ " від 01.10.2010 р. № 1147 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" ( із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 р. № 617), 
наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” , Типове положення про бухгалтерську 
службу бюджетної установи, ПКМУ від 26.01.2011 р. № 59 " Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", Рішення III сесії VIII скликання від 22.12.2020 
№ 42 «Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік», Рішення V сесії VIII скликання Валківської міської ради від 18 лютого 2021 року №183 "Про внесення змін до 
рішення III сесії VIII скликання Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" та додатків до нього.

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми



.̂ышя ведення бухгалтерського обліку 

8. Завдання бю дж етної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфсрі освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
__________________________________________________________  _______________  гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 з

1 Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти 263 826 0 263 826
Усього 263 826 0 263 826

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
Гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 з
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

число ставок/штатних одиниць од. штатний розпис 6,00 0,00 6,00
2 продукту

кількість підрозділів, які обслуговуються ОД. структура 5,00 0,00 5,00
3 ефективності

кількість оброблених первинних документів од. розрахунок 2 000,00 0,00 2 000,00
4 якості

висвітлення фінансової діяльності установи відс. розрахунок ^ 100,00 0,00 100,00
Міський голова

ПОГ
Керівник місцеЬогр 
органу V , ; " ' Л І

26.02.2021 р к у  ' Ч 
М.П.

/ заступник керівника місцевого фінансового

Валерій СКРИПНІЧЕНКО

(ітціалн/їмивал. прісищ:)

Лариса ЛЕВЧУК
(ініціалх/ішцшл, іфізіище)



<•. .1-. :’Д.Ь І ІП
П аї.';!'* М ін и /  іе і \ ' і н ; і  ф ш л ш т н  У к р а ї н и  

’6  с е р п н я  ’ ; ( і 14  р о к у  .Ч' 1 М.іб

(у редакції п;іка ^ М п и сіереж л  фінансів У країни кіл 29 грудня 2018 року -41- І20ч>ї

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ
_______________________Розпорядження Банківської міської ради

(найменування головного розпорядника кош тів м ісцевого бю дж ету)

відЛ2& 3['?2021 року  N

П а с п о р т
б ю д ж е т н о ї п р о г р а м и  м іс ц е в о г о  б ю д ж е г у  н а  2020  р ік

1. 0100000 В а л к ів сь к а  м іська рада 04058657

(код 1 Ірпграмної класиф ікації т іл атк ік  га кредитування м ісцевого бю дж ет'> ) {н а й м е н у в а н н я  г о .ю я н о г о  р о зп о р я д н и к а  к о ш т ів  м іс ц е в о г о

б ю д ж е т у )

(код та СДРПО У)

2.0110000
В ал к івсь к а  м іська  рада

04058657

(код Програмнії)' класифікації ки .'ш ків  та кредитування м ісцевого б ю д ж т ;,)  (найменування відповідального виконавця) (код іа ЄДРПО У )

П ерви н н а м едична 
допом ога 

населенню ,щ о 
н ад асться  ц ен трам и  
п ерви н н о ї м ед и чн ої 

(м едико-
3. 0112111 2111 0726 сан ітарн о ї)доп ом оги  20531000000

(код І Ірої р а м и т  класиф ікації (кол Типової програмної (код Ф ункціональної класиф ікації (найменування бю дж етної програми чгілно і Тиловою  програмною  (код бю дж ету)
вилаї кін іа  крегди тупання класиф ікації видатків та вил.іікш  та креди і\»янпя класифікацією  видатків та кредитування м ісцевого бю дж ету)

міснсної о бю дж ету) кредитування м ісцевого бю дж ету) бю дж ету)

4 .
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2370917 гривень, у тому числі загального фонду - 2370917 гривень та спеціального фонду - 
0,00 гривень.



] Іілстанп для виконання бюджетної програми: Конституція У к раї: і и . Кк >, їж еп і 11П кодекс У країни.Закон УкраїніГОсновн законодавства України про охорону здороп”я 
",посіанова КМУ від 28.02.2002 року№228"Про затвердження І Іорядку с к_і і а -1 а 11: і :>■. р о -і і _і і я ; ;у , зат і і с р. ж с  і і і і я :а основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 
устапоіГліаказ Міністерства охорони здоров"я від 0 5 .10.2005р.,№308/5 19,наказ Міністерства фінансів "Про деякі пи тання запровадження програмно-цільової о 
методу складання та виконання місцевих бюджетів" від26.08.2014р.№836,наказ Міністерства фінансів У країни,Міністерства охорони здоров"я України від 
26.05.2010 року№283/437"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у

5. галузі’'Охорони здоров'У', рішення III сесії Вал кінської міської радиУІП скликання№ 42 від 22.12. 2020р.(про бюджет Валківської міської територіальної громади на 
2021 рік),постанова 1298 кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року зі змінами"Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,заклад і в та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ №336 Міністерства фінансів України від 
07.08.2019 р."Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України". Рішення V сесії VIII скликання Ватківської міської ради від 18.02.2021 року 
№183 "Про внесення змін до рішення Валківської міської ради ві 2 2 .12.2020р. № 42"Про бюджет Валківської міської территоріальної громади на 2021 рік" та 
додатків до нього."

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

N з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною допомогою
2 Вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’’я, забезпечення безперервності медичної допомоги
3 Зростання підвищення ефективності енергозбереження

7.
8.

Мета бюджетної програм и:3.міцнення та поліпшення здоров"я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.Підвищення
ефективності енергозбереження.

Завдання бю джетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем лроживання(перебування)
2

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5



1

Забезпечення надання 
населенню первинної 
медичної допомоги за 

місцем 
проживання(перебува 

ння)

2370917 2370917

2
Усього 2370917 2370917

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми:

гривень

N з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Районна цільова
ирограм ма"Злоров”я валківчан на 
2021-2024 роки"

524434 524434

2

П рограма підтримки сталого 
функціонування та м одернізац ії 
матеріально-технічної бази 
К Н ІТВ алківський центр 

первинної медико-санітарної 
д опом оги” на 2021-2024 роки

450342 450342

Усього 974776 974776

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7



2

Забезпечення 
надання населенню 
первинної медичної 
допомоги за місцем 
нроживання(перєбув 
ання)

1 затрат
і К ількість установ од. Статут 1 1

2 Кількість ш татних посад од. Ш татний розпис 137 137

3

В тому числі фахівці« центру 

раннього втручання , які палають 

лопомоіл ' сім "ям,в яких 

виховую ться д іти з поруш енням 

розвитку

од. Ш татний розпис 3,25 3,25

4
В тому числі л ікарів , які надаю ть 
первинну допомогу

од. Ш татний розпис 22,75 22,75

5
О бсяг видатків на забсспсчення 
заходів щ одо проведення 
туберку л і н-діагностики

гри К ош торис 141100 141100

6
П ридбання виробів м едичною  
призначення

грн К ош торис 143793 143793

7
О бсяг видатків на придбання 
обладнання

гри К ош торис 100000 100000

-
О бсяг видатків на забсспеченни 
тех. умов діяльності закладу

грн Кош торис 93390 93390

9

О бсяг видатків на придбання 
пального для надання первинної 
медичної допомоги за місцем 
проживання

грн. Кош торис 173159 173159

10
О бсяг видатків на соціальне 
забеспечення населення

ірн Кош торис 10730 10730

2 продукту
і

кількість прикріпленого 
населення

осіб облегат 32186 32186

2 кількість проліковано хворих осіб
відомість відвідувань (ф орма 

№ 039)
100201 100201

3
кількість доз вакцинації дітей від 
1 до 14 років

доз. 2490 2490

4
кількість одиниць виробів мед. 
призи

од. накладна 58 58

5 кількість одиниць обладнання од. накладна 25 25

6
кількість структурних підрозділів 
медзакладу

од. статуї 23 23



—
К:.:ы\к: ■ і- ічтч.-іів .'и і я обстежений 
наш» л і;і

к: іькіс І ь ІШ 1 !1 105 (і ПІ50

У
кілі.к ш ь  окоф орнч га окремих 
іруп населення, потребую чих 
соціального забеспечення

40.1 нисновки оикоцентру 8 8

3 ефективності

і
кількість прикріпленого 
населення на 1 лікаря,який надж  
первинну медичну допом огу

осіб Розрахунок 1414 1414

2
Середня кількість відвідувань на 1 
лікаря,який надаг первинну 
допом огу

од. Розрахунок 4404 4404

3 Середні витрати на одну дитину грн. Розрахунок 56,67 56,67

4 Середні витрати на одну одиницю грн. Розрахунок 2479 2479

5
середні в и т р а т  на придбання 
однісї одиниці

грн Розрахунок 4000 4000

6
середні витрати на один 
структурний ПІДРОЗДІЛ

грн. Розрахунок 4060 4060

7
СЕРЕДН І ВИТРАТИ ПА ОДИН 
ВИЇЗД

грн Розрахунок 165 165

8
Середні питрати на одного 
хворого

ір н Розрахунок 1341 1341

4 якості

і
Забеспечення повноти охоплення 
проф ілактичними щ епленнями

% Розрахунок 65 65

Динамика виявлених тзуальних 
форм онкоихйорювань в 

занедбаних стадіях

% Розрахунок 15 15

з
Динамика виявлених випвдкін 
туберкульозу в занедбаних стадіях

% Розрахунок 10 10

4
Забеспсчення повноти охоплення 
туберкулін д іагностикою

% Розрахунок 100 100

5 Забеспечення обладнанням % Розрахунок 100 100

6 Забеспечення обладнанням % Розрахунок 100 100

7
Рівень освоєння кош тів, які 
виділені на забеспечення 
діяльності центру

% Розрахунок 100 100

8
Забеспечення падання первинної 
медичної допом оги за місцем 
проживання

% Розрахунок 100 100

9
Забеспечення надання 
соціального забеспечення 
окремим групам населення

% Розрахунок 100 100



/

Валківський міській голова

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу

Начальник фінансового управління Валківської міської 
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Валерій СЖРИПШЧЕНКО-______________
(ішшалн/інішал, прізвище)

Лариса ЛЕВЧУК____________ __________
(і ні ш или/ініціал, прізвищ е)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28 серпня 2014 року Мї  836 

(у рея акції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року N5 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Валківська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету}

26.02.2021 р.№  146

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмні» класифікації видатків та 

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

0110000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код я  ЄДРПОУ)

0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 20531000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатав та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетне» програм» згідно 3 Тиловою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -40000 гривень , у тому числі загального фонду -  40000 гривень та спеціального фонду -  0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.1992 р. 
№2232-ХІІ (зі змінами), Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.1993 р. Ж3543-ХІІ (Із змінами), Розпорядження КМУ від 03.02.2010 Ха253-р "Питання 
Всеукраїнського цнетру патріотичного виховання молоді" , Довідка фінансового управління №8 від 22.02.2021 р., Рішення V сесії VIII скликання Валківської міської ради від 18 лютого 2021 
року №183 "Про внесення змін до рішення III сесії VIII скликання Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" 
та додатків до нього.

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

№
з/п

Ціль державної політики

1
Реалізація заходів допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді; задоволення І розвиток соціально-культурних потреб, створення умов для самореалізації 
особистості

7. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді; задоволення і розвиток соціально-культурних потреб, створення умов для розвитку і самореалізації 
української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості



завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

І Перевезення призовників до обласного збірного пункту м.Харкова

2 Закупівля поштових марок

3 Виготовлення агатаційного матеріалу

9, Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і * А * 2. 3 *
1 Надання послуг з перевезення призовників під час призову (весняного, осіннього) ЗО 000,00 0,00 ЗО 000,00
2 Закупівля поштових марок 5 000,00 0,00 5 000,00

3 Виготовлення агатаційного матеріалу 5 000,00 0,00 5 000,00
Усього 40 000,00 0,00 40 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

Хо
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 я

Програма забезпечення призову молоді ВалкІвської територіальної громади до Лав Збройних Сил України на 2021- 
2025 роки

40000,00 0,00 40000,00

Усього 40000,00 0,00 40000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд . Усього

і 2 3 4 5 б 7

1 затрат
Надання послуг з перевезення призовників під час призову грн. Кошторис 30000,00 0,00 30000,00

Закупівля поштових марок грн. Кошторис 5000,00 0,00 5000,00
Виготовлення агатаційного матеріалу грн. Кошторис 5000,00 0,00 5000,00
Кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх 
видів), шт. Договір про надання 1,00 0,00 1,00

2 продукту
кількість перевезень під час призову шт. Програма 20,00 0,00 20,00
кількість закуплених поштових марок (1 марка-9,00 грн.) шт. Програма 555,00 0,00 555,00
кількість виготовленого агітаційного матеріалу шт. Програма 5 000,00 0,00 5 000,00

3 ефективності
середні витрати на здійснення одного перевезення грн. Розрахунок 1500,00 0,00 1500,00



- Передні витрати на придбання однієї марки грн. Розрахунок 9,00 0,00 9,00
середні виграти на виготовлення агітаційного матеріалу ірн. Розрахунок 1,00 0,00 1,00

4 якості
відсоток освоєння коштів % Розрахунок ^ 100,00 0,00 100,00
Міський голова

ПОГОДЖЕНО;.,
Кері вни^^юіісйоф;ф7чрїк:рвого органу / заступник керівника місцевого фінансового 
органу * * \ ч

26.02Дв^І р. | | \  і /* | у

М .І & Ї
Щ )  т

_.Л» . 0  / X

■ЛХ.
а>: $ #

Валерій СКРИПНІЧЕНКО
(інішади/Ішшал. лріїїнщс)

Лариса ЛЕВЧУК
(інщшшґшішаА' прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 536 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 [рудня 201В року № 1209)

ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ / розпорядчий документ 

Банківська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.02.2021 р.№  146

Паспорт *
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код та ЄДРПОУ)

2. 0110000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації а «датків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3 . 0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 20531000000
м _ . . .  (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків т і і код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмки класифікації видатків та ^
 ̂ класифікації видатків тв кредитування місцевого бюджету)

кредитували* місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) г
кредитування бюджету)

4. Обсяг бю джетних призначень/бюджетних асигнувань - 600000 гривень , у тому числі загального ф онду -  400000 гривень та спеціального ф онду -  200000 
гри вень.

5. Підстави для виконання бю дж етної програми

Конституція України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, наказ МФУ " від 01.10.2010 р. № 1147 " Про затвердження типових форм 
бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" ( із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 р. Х«617), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 ” Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” , Рішення V сесії VIII скликання Банківської міської ради від 18 лютого 2021 року .№183 "Про внесення змін до 
рішення 111 сесії VIII скликання банківської міської ради від 22 грудня 2020 року №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної' громади на 2021 рік" та додатків до нього.

6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної програми

з/п
1 (,іль державної політики

1 Організація громадських оплачуваних робіт, що відповідають потребам територіальної громади або задовольняють суспільні потреби територіальної громади міста.

7. Мета бю дж етн ої програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бю дж етної програми



№
з/п

Завдання

] 'Забезпечення організації та проведення громадських робіт

9. Напрями використання бю дж етних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Забезпечення організації та проведення громадських робіт 400 000 200 000 600 000
Усього 400 000 200 000 600 000

10. Перелік місцевих і  регіональних програм, що виконуються у  складі бю дж етної програми А ■
гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

] Програма економічного і соціального розвитку Валківської міської територіальної громади на 2021 рік 400 000 0 400 000
Усього 400 000 0 400 000

11. Результативні показники бю дж етної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Обсяг видатків на організацію та проведення громадських робіт грн. кошторис 400 000,00 200 000,00 600 000,00
2 продукту

число ставок/штатних одиниць од. штатний розпис 54.00 27,00 81,00
3 ефективності

середні витрати на одного працівника грн. розрахунок 7 407,41 7 407,41 14 814,82
4 якість

Фактичне освоєння коштів виділених на громадські роботи ВІДС. розрахунок^ юо,оо; 100,00 100,00

МІСЬКИЙ ФД!

рго органу / заступник керівника місцевого фінансового

Валерій СКРИПІ ПЧЕНКО

(іжціадя/інщіАЛ, орізвише)

Лариса ЛЬВЧУК
(інішали/інишии пріамше)

^  * і\ 5.'
■V



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 83 6  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 2д грудня 2015 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ і розпорядчий документ

Валківська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

09.02.2021 р. № 146

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код м  ЄДРПОУ)

2. 0110000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код іа ЄДРПОУ)

3. 0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури І мистецтва 20531000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитували* місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної' 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетні» програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -296957 гривень , у тому числі загального фонду -  296957 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетний Кодекс України, наказ МФУ " від 01.10.2010 р- X" 1147 " Про затвердження типових форм 
бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" ( із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 р. № 617), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Довідка фінансового управління №28,№37 від 22.02.2021 p., Рішення V сесії VIII скликання Банківської міської ради 
від 18 лютого 2021 року №183 "Про внесення змін до рішення НІ сесії VIII скликання Валківеької міської ради від 22 грудня 2020 року №42 "Про бюджет ВалкІвської міської територіальної 
громади на 2021 рік" та додатків до нього.

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Створення умов для пропаганди здорового способу життя, діяльності молодіжних організацій, розвитку різних видів спорту, участі у мистецьких заходах

7. Мета бюджетної програми

Виконання інших заходів в галузі культури і мистецтва



о . Завдання бю дж етної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечити проведення інших заходів в галузі культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

ХЬ
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Забезпечення проведення заходів в галузі культури і мистецтва 296 957,00 0,00 296 957,00
* Усього л 296 957,00 л0,00 296 957,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Програма розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у 
Банківській територіальній громаді на 2021-2023 роки

296 957,00 0,00 296 957,00

Усього 296 957,00 0,00 296 957,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 б 7

1 затрат
Затверджено видатків грн. Кошторис 296957,00 0,00 296957,00

2 продукту

кількість проведених заходів од. Програма 14,00 0,00 14,00
3 ефективності

середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 21 211,22 0,00 21 211,22
4 якості '

відсоток ви коц ай Е ^ч№ 5^^рєд бачен их програмою % розрахунок 100,00 0,00 100,00
Міський

ПОГОДЖЕНОЇ У р?
Керівник місцевого фінаносйкщіОргану / заступник керівника місцевого фінансового 
органу /  р ї ’

26.02.2021 р.
М.П.

Валерій СКРИПНІЧЕНКО
(іяіціяля/ікшіаж, прімвшеї

Лариса ЛЕВЧУК

(іпцилм/івіиіая, пдоаоце)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

2S серпня 2014 року № 8 3 6  
(у релякції наказу Міністерства фінансів Укрйіни 
ВІД 29 грудня 201В року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Валківська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.02.2021 р. №  146

А
Паспорт

*  ж A  S  Л А А

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
0100000 Валківська міська рада 04058657

(код Програмної класифікації кидала» та 
кредитування місцевого бюджету)

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

0110000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації внд»тхі» ти 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавці) (коа я  ЄДРПОУ)

0115012 5012
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських

0810 вадів спорту
20531000000

(коа Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -698000 гривень , у тому числі загального фонду -  698000 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту", Довідка фінансового управління №13 від 22.02.2021 
р., Рішення V сесії VIII скликання Валківської міської ради від 18 лютого 2021 року №183 "Про внесення змін до рішення НІ сесії VIII скликання ВалкІвської міської ради від 22 грудня 2020 
року №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" та додатків до нього.

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

з/п
Ціль державної політики

1 вирішення питань з проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення існуючої мережі колективів фізичної культури і спорту, забезпечення проведення районних змагань та участі команд в обласних і Всеукраїнських спортивних змаганнях

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.



напрями використання бю дж етних коштів
г р и в е н ь

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних 
змагань.

698 000 0 698 000

Усього 698 000 0 698 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд
.4

Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Цільова соціальна Програма розвитку фізичної культури і спорту та формування здорового способу життя у 
Валківській територіальній громаді на 2021 рік

698 000 0 698 000.

Усього 698 000 0 698 000

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів 
спорту з підготовки до регіональних змагань од. 26,00 0,00 26,00

2 продукту

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з 
неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань од. 490,00 0,00 490,00

3 ефективності
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних 
зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних 
змагань

грн. 0,00 0,00 0,00

4 якості
динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з
неолімпійс^ьк^-Ш^віуюрту з підготовки до регіональних змагань
п о р івн я в  Зг. и$,^ д а ф ІЛ

відс. 0,00 0,00 0,00

і і с і ^ а ^ ^ а н с і а р г о  органу / заступник керівника місцевого фінансового

°РГ̂ ;

26.02.2021 р. 

М.П.

- і"*'' ■ 4. /

(ініїлали/ініціал, врізіише)

Лариса ЛЕВЧУК
(ШШПІїЛкіЦВЛ, Іфіїшис)



ЗА ТВ К ГД Ж сН О
Нака і М іністерства ф інансів України 
26 ссрпни 2014 року .Ме 836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 
грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ /  розпорядчий документ

_________ Вал ківської м іської ради
(найменування головного розпорядника коштів місиевого бю дж ет н  і.:

Ж й ґ . ° а і ґ / к

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету нї* 2021 рік

0100000 Валківська міська рада 04058657
(код.ІДроірамно» класифікації видатад^т» кредитування м.>С!*евогр.бюджеіу)

................  - ОПОООО : г  ■ • : . -  :

(найменування головного розігорйїцшка коштів місцевою бюджету} 

Валківеька ДЮСШ "Спорт для всіх”
(код за ЄДР.ПОУ) 

34473917

(код Програмної класифікації вчдаткі»та'іфедит>ганя№ кпецевогабю дж ету).і - (найменування в ідхюв ідаггшогеиико на в ця)

1Л15031 5031

Утримання та навчально- 
тренувальна робота комунальних 

дитичо-юнаиьких спортивних шкіл

(код.за ЄДРПОУ)

20531000000
і<ласт{)ікацн- 

місцевого бю джету)

(ш д Т и в д в о і програмної . (крд Функціональної класифікації 
~ — лмасмфікації-видаїкі#-и»-— - .-видатків т^кр<^туааннябк)дж ету) 
кредитування місцевого бю дж ету)

(найменування бю дж етної проірями згідно з Типовою  
яроірамною  юіасифікаці*;н> видатків та кредитування 

місцевого бю дж ету)

(код бю дж ету)

Обсяг бюджетних призначешг/ бюджетних асигнувань 7 33І5543,00гривень, у тому числі загального фонду - 3286543,00 гривень"та 
спеціального фонду - 29000,00 гривень. . .... . ..



Підстави для виконання бю джетної програми:
]. Положення «Про д и тячо-ю н ац ьк у  спортивну школу» затвердженого КМУ від 05.11.2008 № 993.

. 2. Наказ Міністерства Україии-у справах молоді та спорту від 23.09.2005 №  2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників 
бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту»

• \3 ,: Наказ; М іністерства Молоді та спорту Україна від 3 1.08:2017 №  3659 «Про внееення.змщ у  додатки.до наказу Міністерства України 
у справах сім»ї, молоді та спорту» від 23.09.2005р. №  2057.

.... 4. Наказ. Мінсім»ямолордьсиорту України від 21:08.2009 .№ 2987. «Про типові штати і нормативи чисел ьності працівників дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки».
5: Наказ Міністерства молодтта спорту України від 17.01.2015р. №  67 «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитяча  
юнацьких спортивних шкіл».
6. Постанова Кабінету Міністрів. України.", в ід  .30.0#.2002 №  1298 «Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів^га організацій окремих галузей бю джетної сфери» ; ..

...... 7:‘Закой Україйи "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 08.07. Ю № :24643У .~
• • 8:-Закон* України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07,1991 №  1282-ХІН.

'  ̂ 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019р. 755 «Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл» -
10. Бюджетний кодекс України.
11. Закон України про державний бюджет України на 2020 рік.
12. Ш ^іМ ін істерст& а фінансів У країни від 07 .08 :2019р. № 336 "І Іро внесення змін до деяких наказів Міністкрства фінансів 

України. . —V..:. ,...
^ ^  .ЛЗ^Ш каз-М інмолодьсїіарту .шд 2 3 .1 1.2016р. №  4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних

показників + їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту". :
м іськоїрадк від 18.02.2021 р. № 183 ’’Про внесення змін до рішення Валківської міської 

ради від-22-і:рудня:.2020 року:.№42". Про бю джет Валківської територІальшії громади на 2020-2021 рік" та додатків, до  нього.; -

6: Цілі державної політики,, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми . /

-Н-з/гі Ціль державної подітики

Удосконалення системігщятячга-юиацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного*спорту.

Запровадження .ефективних моделей кадрового,-фінансового, матеріал ьно-технічного^інформаційиого забезпечення д ля дитячо-. 
.......  юнацьких спортивних шкіл

7. М ета бю дж етної програми:
^  Цтаврення^нес©хідшізгушшхшазрЮ!Нгйногсгвиховання,-фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення,змістовного відпочинку

- : і  дозвілля дітей та молоді, самореаяізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.
8. Завдання бю дж етної програми_______________________________________________________________________________________________

N з/п Завдання



] Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

V
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд - УСЬОГО .. • Г-- ; ..• ...

1 2 3 4 5

1 '

Утримання та

3315543,00

навчально- 
\ тренувальна робота 
!ко мунал ьних дйтячо- 
іонацьких спортивних 

Шкіл

І 3286543,00 29000,00

Усього • Л ’ 3286543,00 • 29000,00 3315543,00
.....Ф Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бю дж етної програми:

•> гривень — ..... .

N1- з/п
ї. , Найменування 
місцевої / регіональної 

програми

!

Загальний фонд

І

Спеціальний фонд
і

[ ■ ,
Усього

, .1 .

1 2 3
, 4

5 ...................

.. і

Програма розвитку 
фізичної культури і 
спорту» молодіжних 
ініціатив та 
формування здорового

. . . .  500.000

: -

'  г ' , - - — -

І- -

........... 500000
способу життя у 
Банківській 
територіальн і й 
громаді на 2021 -2023  
роки.

..• .................... .......
' - :  --

................ .. ...... ..............*_............ . .... _______________ ... ___ _________ ________ -  ...... . - ............. - ...... .......... .... ____ . ... ........... - ____ ..._______ .. ____  ____ ;..............-

Усього ... 500000 500000 ;

11. Результативні показники бю джетної програми:



Піде гаки для виконання бю джетної програми:
І. Положення «Про дитячо-юнацьку спортивну школу» затвердженого KM У від 05.11.2008 №> 993.

X Н аказ.М іністерства України-.^справах молоді та спорту від 23 .09 .2005№  2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників 
бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» 

т-тт. т -v ^З^Иаіраз М іністерства М олоді та спорту У країни- вгдЗ 1.08:2017 №  3659 «Про внесення змін у  додатки до наказу Міні стерства. Y країн п 
у справах сім»ї, молоді та спорту» від 23.09.2005р. №  2057. •

1 :̂-..:::_____4. Наказ Мінсім»ямолордьсігаргту Українй.від 2Ш 8.20Ш :№  2987. «і Іро ттюві.ш тати і нормативи чисельності працівників дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки».
5: Наказ Міністерства молоді: та спорту України від 17.01.20 і 5 р. №  67 «Про .органі заці ю навчал ьно-тренувальної робота дитячо^ ~ т 
юнацьких спортивних шкіл».

.... 6. Постанова Кабінету Міністрів України.’', від 30.08.2002 №  1298 «Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і ■
• •  ̂ коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладівча організацій окремих галузей бю дж етної сфери» ....

" - • - • 7 : Закогі України "Прб збір та сіблііс єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.10 №^464=1 V: rw 
..............  8. Закон-України «Про індексацію-грошових доходів населення» рід 03.07.1991 №  1282-ХПІ.
....... • • • 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 .08 .20!9р. №  755 «Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких ‘

спортивних шкіл»
10. Бюджетний кодекс України.

v .11. Закон України про державний бюджет України на 2020 рік. ■■ - ■ '
- ' "12. Ш каз Міністерства фінансів України від 07.08:2019р. №  336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністкрства фінансів

УкраїНИ. . ..
___ „  ..-^ -.13^іаказ^4іш лододьспорту від 2 3 .1 1.2016р. №  4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних про» рам та результативних

показників і  їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту”.
: Ь..’ . І^.Ріі̂ єння-.У.тс̂ п-У Ш скликання-Валківської міської ради від 18.02,2021 р. №  183 "Про внесення змін до рішення Валківської міської 

ради в ід2 2  ~грудня:2020 року-№42" -1Іробю дж ет Валківськоїтериторіальнлї громади на 2020-2021 рік" та додатків д о  нього.; ;

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

N -з/п - ’.. Ціль державної політики ; :

V . V . : -  ■ удоскоігалеїш я снстсмйдатйто-юнацьютго'спорт^, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту:

[ 1  ‘
.... Запровадження ефективних моделей кадрового,.фінансового, матеріально-технічного,.інформаційного забезпечення для дитяно- .. 

- -------- ------- юнацьких спортивних шкіл

7. Мета бюджетної програми:
^  т^.Створення несйїдаїадг^шедЕКНфШНійного виховання,-фізичного розвитку/ повноцінного оздоровлення,змістовного відпочинку;,

і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.
8. Завдання бю дж етної програми________________________________________________________________ ______________________________

N з/п Завдання



іідготовка спортивного резерву та підвищення рівня ф ізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

V ...
Напрями 

- використання ••• 
бюджетних коштів

Загальний фонд С пеціалвний фонд --------- Усього —  - -

1 2 3 4 5

... 1

Утримання та 
' навчально- 

5 тренувальна, робота 
’комунальних дитячо- 
іонацьких спортивних 

шкіл

І 3286543,00  
І
У ■ ’ .....

29000,00 ' 3315543,00 У

: УСЬОГО ‘ : 3286543,00 : і 29000,00 3315543,00 '

10.
Перелік місцевих / регіональних програм*-що виконуються у складі бю джетної програми:

,. . . . -ч'  гривень

N  з/п
Найменування 

Місцевої /  регіональної 
програми

Г

Загальний фонд
і

і

Спеціальний фонд
ІІ

Усього

1 2 " : 3 ' і ■ " 4 '■............
. . 5 ■

. 1 .

Програма розвитку 
фізичної культури і 
спорту, молодіжних 
ініціатив та 
формування здорового  
способу життя у 
Валкі вській 
територіальній 
громаді на 2021-2023  
роки.

. 500.000

_ 1 _ ; -

- 500000

л__ • . - ‘

.............................-... - ---------—  - - ..— ....— ----- --- ..----- -------
Усього 500000 500000

11. Результативні показники бю дж етної програми:



1

N з/п П о казн и к О диниця вим іру Д ж ер ел о  ін ф орм ац ії Загальн и й  ф он д

,

С п ец іальн и й  ф он д У сьо го

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат І ■ ■ ....... .........  V ■ -

КтькіакД10ЄШ"Хг€порт-лля 
всіх» ......

оя- - ' Рішення Банківської районної 
ради ІІЇ сесії УПІ скликання 
№ 43 від 22 Л 2.2020

- 1 - ■ ' 1

Обойхвіетрах-науфішаівія- 
лкгячо-юнацькоі спортивної 
школи

гри. .і: ...■ .. • .... ... ___ кошторис-.---- --------- ---------- ........... -32 -86543 ,00 ....... 1 ----------- 2 9 0 0 0 ,0 0  — ------ _ ЛГУ

КІЛЬКІСГЬ ІІПЗТНИХ
працівників
Н Ї7ч. тренерів-вйкіїадачів

ОЯ. ' Штатний розпис - 

Тарифікаційний список

20,75

8,5

-  ■ 2б ;?5  :

; , : ' ! .• • - • .. х • ' ї ......

2 продукту ■ ................  - ..г: "

Кількість відділень/виді в 
спорту

ОД. Тарифікаційний список - €  ~ - - -  * ..... .......................................... ■ V  ..гб:..::-.;-:-:

Середньорічнакільккпь .учнів осіб - .... - Накази про зарахування учнів .... .424  - Г  ■' : 424

3 ефективності , І : . . -І ■ '■
Середнівтрати-їй утримання 
одніа дитячо-юнацької 
спортивної школи 3 
розрахунку на одного 
працівника

Гр«: . ; - ........ • : Кошторис, штатний розпис ; ; »58387-61; : -  1397,59 ' 159785,20

Сервдм^шс*ч»адробіліа'^ ■ 
плата працівника ДЮС Ш

ІрН“ • - ‘ . Кошторис, штатний розпис-^ -*  8 0 7 0 ;8 0  : ... --— - -—і, - - 1- - - ■ 8 0 7 0 ,8 0  ■ "

Середні витрати на навчально- 
тренувальну роботу у ДЮСІИ, 
у розрахунку на одного учня

гри.. Кошторис, штатний розпис 7751 ,28 6 8 ,4 0  - - 7 8 1 9 ,6 8

---- ......  .:. ---- • .... — ІЦ'.-'Л .'.■.-".г.-
4 якості — ."ішіїш »■ Г і ■■■.•. -П-.ді :;-г :.-ч... - ---чКивнуть- тндгетовлбімх у. ^

ДЮСШ^іайсфів спорту ■ ■ ■•■■■.
Календар чдаортіано-маєовизе- 
заходів '

- ...—— і —------ -------- --
...г.

-------- 1 ^

____ V ..V ' г и ,1'*Кількість підготовлених у 
ДЮС№кандидатів майстрів 
спорту

Літ. календар спортивнсьмасових 
заходів

. 4 . . 4.

Кіяькість учдйц, які »добули 
призові місця у регіональних 
спортивних, змаганнях

Діт. - •- •• -- - - Календар спортивно-масових 
заходів ...

- 99 .— -99— 1 : • ■  Ч-ц-.-.у-у»,---• '»>-̂1- ••

. .. . ■ ... .' . 'ЇК'- гЛч г • ■
......



Валківськнй м іський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фйгансове упраЕ 
Начальник финансового управління



Валерій СКРИПНІЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса ЛЕВЧУ К ■
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
ВИ 29 груянл г о їа  року Чг 1209)

ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ / розпорядчий документ 

Валківська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.02.2021 р.№  146

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0110000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0115061 5061 0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я 
населення “Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

20531000000

(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)

(код бюджету)

4. Обсяг бю джетних призначень/бюджетних асигнувань - 500000 гривень , у тому числі загального фонду -  500000 гривень та спеціального фонду -  0 гривень

5. Підстави для виконання бю дж етної програми
Конституція України, Закон України " Про місцеве с а м о в р я д у в а н н я  в Україні", Бюджетний Кодекс України, наказ МФУ " від 01.10.2010 р. № 1147 " Про затвердження типових форм 
бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів’1 ( із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 р. № 617), наказ Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 № 37 "Про 
затвердження типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл”, Наказ Міністерства молоді та спорту України від 04.02.2010 № 258 "Про затвердження Положення про 
порядок забезпечення вихованців, спортсменів, учнів та тренерів спортивних шкіл усіх типів, центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності", Довідка фінансового 
управління №45 від 22.02.2021 p., Рішення V сесії VIII скликання Валківської міської ради від 18 лютого 2021 року №183 ’’Про внесення змін до рішення ІГЇ сесії VIII скликання Банківської 
міської ради від 22 грудня 2020 року №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" та додатків до нього.

6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної програми

№
з/п Ціль державної політики

1 Вирішення питань діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону



7. Мета бю дж етної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бю дж етної програми

№
з/п Завдання

1 Сприяння фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бю дж етних коштів

гривень

Лі»
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 500000,00 о,м 500000,00

Усього 500000,00 0,00 500000,00

10. Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у  складі бю дж етної програми

гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Підтримка розвитку фізичної культури і спорту молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у 
Банківській територіальній громаді на 2021-2023 роки 500000,00 0,00 500000,00

Усього

] І . Результативні показники бю джетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Затверджено видатків гри. Кошторис 500 000,00 0,00 500 000,00

2 продукту



К ількість спортивних заходів, що проводяться од.

Єдиний календарний план 
фізкул і л у р н о-0 і л 0 р 0 к ч и X 
та спортивиих заходів 
Банківської територіальної 
громади на 2021-2023 роки

23,00 0,00 23.00

кількість спортсменів команд району, які беруть участь у змаганнях осіб

Цільова соціальна 
Програма розвитку 
фізичної культури і спорту 
молодіжних інійіалгив та 
формування здорового 
способу життя у 
Банківській територіальній 
громаді на 2021-2023 роки

50,00 0,00 50,00

кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів 
для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні л/дн

Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів 
Валківської громади на 
2021 рік, Положення, 
Регламент, умови 
проведення змагань

5 750,00 0,00 5 750,00

3 ефективності

середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового 
заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні грн./од. Кошторис 21 739,13 0,00 21 739,13

середні витрати на проведення одного спортивного людино-дня грн./л./дн. Кошторис 86,96 0,00 86,96
4 якості

відсоток призових місць до загальної кількості ігор % Розрахунок ^ 100,00 0,00 100,00
Міський голова

ісшвфтьфшац:оиоі о органу / заступник керівника місцевого фінансового

І Щ  Щ ґ іі **

%. 4 в 
" 'у /» . А*

Валерій СКРИПНІЧЕНКО

(імціали/ітціїл. (фічвишс)

Лариса ЛЕВЧУК

(іяііалвАиіціші. 1 ^ ‘яіпис)



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2 0 14 року № 836
(у редакції ііикаиу Міністерства фінансів України від 29 грулкк 2018 
року №  12091

ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Розпорядж ення Б анківської м іської ради Х арківської області________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26 лютого 2021 року N 146 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

У._____________________________ 01________________________________________________ Банківська міська рада________________________________ 04058657
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) {найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 24280323

2 .  011________________________________________________ В алківська міська рад а____________________________ 04058657
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.  0116013__________________ 6013________  ____
(код Програмної класифікації (код Типової програмної І код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми ігіано з Типовою програмною (код бюджету)

видатків та кредитування класифікації аклатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
місисвоі-о бюджету) кредитування місцевого бюджету) бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду 
-З  5 00000  гривень.

Рішення V сесії VIII скликання від 18 лютого 2021 року №183 «Про внесення змін до рішення III сесії VIII Валківської міської ради від 22 
грудня 2020 року №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік " та додатків до нього", Рішення V сесії VIII 
скликання від 18 лютого 2021 року №147 "Про затвердження Програми удосконалення і модернізації систем водопостачання та 
водовІдведення у населених пунктах Валківської міської територвальної громади на 2021-2023 роки"

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

N з/п Ц іль держ авно ї політики
Забезпечення сталого розвитку систем  водопостачання та  водовІдведення

(найменування відповідального виконавця ) (под за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності водопровідно-0620
каналізаційного господарства 20531000000



7. Мета бю дж етної програми - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень
N з/п , Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Капітальний ремонт свердловин на території сел.Ков’яги, с.Мізяки, 
с .Зам іськета інших населених пунктів Банківської міської 
територіальної громади

1400000 1 400 000

2
Виготовлення проектно-кошторисної документації на прокладання 
водогону по вул.Виноградна, вул. Болюбашівська, вул.Зелена та 
пров.Бойченка

200 000 200000

3
Капітальний ремонт водогону по лров.Майський від вул.1 Травня до 
вул.Паркової м. Валки

! 900 000 1 900 000

Усього 3 500 000 3 500 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень
N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
' 1 2 'У 4 5

1
Програма удосконалення і модернізації систем водопостачання та 
водовідведення у населених пунктах Валківської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки

3 500 000 3 500 000

Усього 3 500 000 3 500 000
1 1. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

) 2 3 4 5 6 7



Капітальний ремонт свердловин на території сел.Ков’яги, с.Мізяки, с. Заміське та інших населених пунктів Банківської міської територіальної
громади

1 затрат

Обсяг видатків грн.
Рішення V сесії VII] 

скликання від 
18.02.2021р. №183

1 400 000 1 400 000

2 продукту

кількість свердловин, 
яким потрібен 
капітальний ремонт

од. розрахунок 3 3

3 ефективності
середній витрати на 
капітальний ремонт 1 
свердловини

грн. /од. рохрахунок 466 666,67 466 666,67

4 якості
рівень освоєння 
коштів

% рохрахунок 100 100

Виготовлення проектно-кошторисної документації на прокладання водогону по вул.Виноградна, вул. Болюбашівська, вул. Зелена та пров.Бойченка
1 затрат

Обсяг видатків грн.
Рішення V сесії VIII 

скликання від 
18.02.2021р. №  183

200 000 200 000

2 продукту

кількість
виготовлених
проектно-
кошторисних
документації

шт розрахунок 1 1

J) ефективності

вартість одиниці ПКД грн./шт. рохрахунок 200 000 200 000

4 якості
рівень освоєння 
коштів

% рохрахунок 100 100



Капітальний ремонт свердловин на території сел.Ков’яги, с.Мітки, с.Заміське та інших населених пунктів Банківської міської територіальної
громади

1 затрат

Обсяг видатків грн.
Рішення V сесії VII1 

скликання від 
18.02.2021р. №183

1 400 000 1 400 000

2 продукту

кількість свердловин, 
яким потрібен 
капітальний ремонт

од. розрахунок А оJ

3 ефективності
середній витрати на 
капітальний ремонт ! 
свердловини

грн./од. рохрахунок 466 666,67 466 666,67

4 якості
рівень освоєння 
коштів

% рохрахунок 100 100

Виготовлення проектно-кошторисної документації на прокладання водогону по вул. Виноградна, вул. Болюбашівська, вул. Зелена та пров.Бойченка
1 затрат

Обсяг видатків грн.
Рішення V сесії VIII 

скликання від 
18.02.2021р. №183

200 000 200 000

2 продукту

кількість
виготовлених
проектно-
кошторисних
документації

шт розрахунок 1 1

3 ефективності

вартість одиниці ПКД грн./шт. рохрахунок 200 000 200 000

4 якості
рівень освоєння 
коштів

% рохрахунок 100 100



Капітальний ремонт водогону по пров.Майський від вул. І Травня до вул.Паркової м. Валки
) затрат

і- Обсяг видатків грн.
Рішення V сесії VIII 

скликання від 
і 8.02.2021р. №183

1 900 000 1 900 000

2 продукту

кількість капітальних 
ремонтів водогону

шт розрахунок 1 І

3 ефективності
вартість одиниці 
капітального ремонту 
водогону

грн./шт. рохрахунок 1 900 000 І 900 000

4 якості
рівень освоєння 
коштів

% рохрахунок 100 100

Банківський міський голова

ПОГОДЖЕНО:'
Назва місцевого фінансового органу

інансового управління Банківської

(підпис)

Валерій СКРИПНІЧЕНКО
(ікіцігли/ініціал. прізвище)

Лариса ЛЕВЧУК
('шіціали/ініиіал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209]

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ / розпорядчий документ

Банківська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

26.02.2021 р .  146

Паспорт
А А

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
0100000 Валківська міська рада 04058657

( код Програмної класифікації аидатхі» та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код га ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмно) класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитувати місцевого бюджету)

0116017 6017
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-

0620 комунального господарства 20531000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Тнповоі програмної класифікації видатків 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Тиловою програмкою класифікацією видатків та 
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 
кредитування бюджет>')

(код бюджету)

4. О бсяг бю дж етн и х  при значен ь/бю дж етн их асигнувань -500000 гривень , у том у числі загального ф онду -  500000 гривень та спеціального ф онду -  0 
г р и в е н ь .

5. П ідстави для виконання бю д ж етн о ї програми

Конституція У країни, Закон України ” Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, наказ МФУ " від 01.10.2010 р. № 1147 " Про затвердження типових форм 
бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" ( із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 р. № 617), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" , Довідка фінансового управління №38 від 22.02.2021 р.. Рішення V сесії VIII скликання Валківської міської ради від 18 
лютого 2021 року №183 "Про внесення змін до рішення Ш сесії VIII скликання Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної 
громади на 2021 рік" та додатків до нього.

6. Цілі д ер ж авн о ї політики , на досягнення яких спрям ована реалізац ія  бю д ж етн о ї програм и

№
з/п Ціль державної -політики

1 Діяльність у сфері управління нерухомим комунальним майном

7. М ета б ю д ж етн о ї програм и

Виконання діяльності, пов'язаної з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бю д ж етн о ї програм и



з/п
Завдання

1 Забезпечення виконання іншої діяльністі. пов’язаної з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

1
Забезпечення виконання Іншої діяльністі, пов’язаної з експлуатацією об’єктів житлово-комунального 
господарства 500 000 0 500 000

Усього 500 000 0 500 000

10, Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
^  ^  '■* ф и в е н ь

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку комунальної установи по забезпеченню діяльності з утримання та обслуговування майна 
комунальної власності Валківської територіальної громади Богодухівського району Харківської області на 2021 рік

500 000 0 500 000

Усього 500 000 0 500 000

. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 б 7

1 затрат

Обсяг видатків пов'язаних з експлуатацією об'єктів ЖКГ грн. Кошторис 500 000,00 0,00 500 000,00
2 продукту

кількість адмін.будівель/транспорту од. Комунальне майно 44,00 0.00 44.00
3 ефективності

середні втрати на одну одиницю грн. Розрахунок 11 363,64 0,00 1 1 363,64
4 якості

фактичне о ^ ^ н я з к ш щ в  виділених на ЖКГ відс. Розрахунок ^ 100,00 0,00 100.00

/У Ч’ Є
С #- \ \

п ф Ш н Ы / ! !  \ " Щ  
} І 2 х П  ІРДШ їчЕііКсшвниісїиісцг ---—їансс

орга̂
гану / заступник керівника місцевого фінансового

\ - г ^ ' ___ _
26.02 -2&Д р> ~  ’’

М 'я}$

Валерій СКРИПНІЧЕНКО
(іишгль’ікіці̂ л, прізвище)

Лариса ЛЕВЧУ К
(іш ш адгіт ів& л. лрізашпе)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 ропу № вЗб 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року N2 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Валківська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

26.02.2021 р. №146

л  л л Паспорт •■і

б ю д ж е т н о ї  п р о г р а м и  м іс ц е в о г о  б ю д ж е т у  н а  2021 рік

0100000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0110000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 20531000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональній (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14143116 гривень , у тому числі загального фонду -  14109702 гривень та спеціального фонду -  
33414 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, наказ МФУ " від 01.10.2010 р. № 1147 " Про затвердження типових форм 
бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів'1 ( із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 р. № 617), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових 
програмної програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" .Програма економічного і соціального розвитку м.Валки на 2021 рік, Довідка фінансового управління 
№20,№27 від 22.02.2021 р., Рішення V сесії VIII скликання Валківської міської ради від 18 лютого 2021 року №183 "Про внесення змін до рішення III сесії VIII скликання Валківської міської 
ради від 22 грудня 2020 року №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" та додатків до нього.

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Підвищення якості життя громадян за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень у благоустрої населених пунктів громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня благоустрою населених пунктів громади



завдан ня бю дж етної програм и

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення належного рівня благоустрою населених пунктів громади

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

2 забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою громади 11 968 536 33 414 12 001 950

3 "
забезпечення фуц^сціонування вуличного освітлення, фінансування утримаїдея мережі вуличного освітлення 
населених пунктів громади

2 14'1 166 0 2 141 166

Усього 14 109 702 33 414 14 143 116

10* Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Затрати на утримання відділу благоустрою грн. Кошторис 9 538 068,00 0,00 9 538 068,00

Затрати на утримання відділу благоустрою (вивіз сміття по селах) грн. Кошторис 2 500 000,00 ? 0,00 2 500 000,00

забезпечення функціонування вуличного освітлення ( 
електроенергія) грн. Кошторис 2 105 048,00 0,00 2 105 048,00

2 продукту
загальна кількість населених пунктів громади од. Статистичні дані 102,00 0,00 102,00

3 ефективності
затрати на утримання відділу з розрахунку на один населений 
пункт грн. Розрахунок 93 510,47 0,00 93 510,47

затрати на утримання відділу з розрахунку на один населений 
пункт грн. Розрахунок 24 509,81 0,00 24 509,81

Середні витрагги на вуличне освітлення з розрахунку на один 
населений пункт грн. Розрахунок 20 637,73 0,00 20 637,73

4 якості
збільшення кількості об’єктів благоустрою відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00



Міський голова
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Валерій СКРИПІ ІІЧЕНКО
(іні шали/і кіціа.і. пргзоише)

Лариса ЛЕВЧУК
(цгіішим/ініціі.г прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2 0 Н  року N8 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
в)Л 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Валківська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

26.02.2021 р. № 146

л Паспорт Л

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0110000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації' видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 20531000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

^  .. ..........  (код Ф у н к ц іо н а л ьн о ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
(код Типової програмної класифікації видатків та ,, . ^ ,

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету)
кредитування б ю д ж е т у )

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -509729 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  509729 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, наказ МФУ " від 01.10.2010 р. № 1147 " Про затвердження типових форм 
бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів11 ( із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 р. № 617), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" , Програма економічного і соціального розвитку Валківської територіальної громади на 2021 рік, Довідка фінансового 
управління №№40 від 22.02.2021 р., Рішення V сесії VIII скликання Валківської міської ради від 18 лютого 2021 року №183 "Про внесення змін до рішення III сесії VIII скликання Валківської 
міської ради від 22 грудня 2020 року №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" та додатків до нього.

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Створення безпечних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів, попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури освітніх установ та закладів



б. Завдання бю дж етної програм и

ХЬ
з/п

Завдання

1 Забезпечення будівництва / реконструкції об’єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривань

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості 0,00 509 729,00 509 729,00
- Усього у. 0,00 Л 509 729,00 509 729,00

10. Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

Х°
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма економічного і соціального розвитку Банківської міської територіальної громади на 2021 рік 0,00 509 729,00 509 729,00
Усього 0,00 509 729,00 509 729,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 б 7

1 затрат
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості грн. кошторис 0,00 509 729,00 509 729,00

2 продукту
кількість об’єктів, по яких планується погасити кредиторську 
заборгованість од. дані обліку 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
середні витрати цз^^^^нйя^кредиторської заборгованості грн. розрахунок 0,00 509 729,00 509 729,00

4 Л ' * V ” 1> 4 і А х.' • .... ........якості Д "
рівень п о г ^ е й ^ ^ ір ^ т а р ^ ^ '^ а б о ^ о в ан о с т і відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

.? ( о/ «СМіськнй̂ олов

ПОГОДЖУЙ
Керівник місЦе^^о фТ 
органу

вога@рр6йу / заступник керівника місцевого фінансового
* Ч і

■.....

26.02.2021 р.

Валерій СКРИПНІЧЕНКО
{імщали/ішці&л прізвище)

Лариса ЛЕВЧУК
(інішали/іюшал. іцйиіппе)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінаноо України 
26 серпня 2014 року К» 836
(у редакції'наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року N2 1209}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Валкі вська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

26.02.2021 р, № 146

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2 . 0110000 Валкі вська міська рада 04058657
(код Програмні» класифікації видатків та 

кредитувати місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій 20531000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредиіування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми ягідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 330236 гривень , у тому числі загального фонду -  330238 гривень та спеціального фонду -  0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетний Кодекс України, наказ МФУ " від 01.10.2010 р. № 1147 " Про затвердження типових форм 
бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" ( із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 р. № 617), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" , Довідка фінансового управління №6 від 22.02.2021 р., Рішення V сесії VIII скликання Валківської міської ради від 18 
лютого 2021 року №183 "Про внесення змін до рішення III сесії VIII скликання Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади 
на 2021 рік" та додатків до нього.

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Задоволення потреб в безпечному і комфортному перевезенні пільгового контингенту.

7. Мета бюджетної програми

Реалізація інших заходів шодо соціально-економічного розвитку територій

8. Завдання бюджетної програми



№
з/п

Завдання

1 Забезпечення потреб соціально-нсзахшцених верств населення при перевезенні

9. І Іапрями використання бю дж етних кош тів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення безкоштовного перевезення соиіально-незахищених верств населення ’’Програма соціальний 
автобус"

330 238,00 0,00 330 238,00

Усього 330238,00 0,00 330238,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

1 Програма перевезення пільгового контингенту та найбільш незахищених верств населення на 2021-2025 роки 
(соціальний автобус) 330 238,00 0,00 330 238,00

Усього 330238,00 0,00 330238,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Витрати на функціонування програми перевезення грн. кошторис 330 238,00 0,00 330 238,00
2 продукту

Кількість рейсів на добу шт. рішення виконкому 3,00 0,00 3,00
3 ефективності

Річний пасажиропотік тис.осіб Розрахунок 100,00 0,00 100,00
4 якості

Відсото^й^^і^ї^Г'З^вдання відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

органу / заступник керівника місцевого фінансового

г & Р / і  4, А*//

Валерій СКРИПНІЧЕНКО
(імціалкЛміцил, іріинме)

Лариса ЛЕВЧУК
(імшалнгіяіціаа. пріїмше)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 ссрлня 2014 року N2 536 
(у редакції наказу Міністерства фінансів /країни 
5ІД 29 грудня 201Б раку N5 1309)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Банківська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26 02.2021 р.№  146

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків те 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування голов ногеі розпорядника коштів мсиевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

0110000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації винятків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код з і ЄД РПОУ)

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 20531000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видати в та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -2082743 гривень , у тому числі загального фонду -  2082743 гривень та спеціального фонду — 0 
гривень.

5. П ідстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України11 Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, наказ МФУ " від 01.10.2010 р. № 1147 " Про затвердження типових форм 
бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" ( із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 р. № 617). наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових 
проірамної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Рішення V сесії VIII скликання ВалківськоТ міської ради від 18 лютого 2021 року №183 "Про внесення змін до рішення 
III сесії VIII скликання Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" та додатків до нього.

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

№
з/п Ціль державної політики

2 Підтримання доріг в задовільному транспортно-експлуатаційному стані

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення утримання комунальних автомобільних, доріг .міста

8. Завдання бю дж етн о ї програми

№ 
з/п Завдання

1 Забезпечення утримання комунальних автомобільних доріг міста в належному для експлуатації стані

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

Лв
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

Забезпечення утримання комунальних автомобільних доріг міста в належному для експлуатації стані 2 082 743,00 0,00 2 082 743,00
Усього 2082743,00 0,00 2082743,00

10. Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Програма економічного і соціального розвитку Валківської міської територіальної громади на 2021 рік 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Усього 2000000,00 0,00 2000000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат

затрати на поточний ремонт грн. кошторис 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Витрати на утримання комунальних доріг грн. кошторис 82 743,00 0,00 82 743,00

2 продукту
загальна площа комунальних доріг м.кв. дані обліку 250,00 0,00 250,00
протяжність комунальних доріг км. дані обліку 62,50 0,00 62,50

3 ефективності
собівартість ремонту 1 кв.м доріг грн. розрахунок 8 000,00 0,00 8 000,00
середня вартість роботи техніки на 1 км пробігу грн. розрахунок 1 323,89 0,00 1 323,89

4 якості

відсоток виконання робіт на запланований поточний ремонт доріг відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
відсоток доріг, на які проводилися видатки на утримання відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00



Міський голова

П О ГО П Ж ЕН О :

Керівник місцевого фінансового органу /'заступник керівника місцевого фінансового
ортшу/А^г^У /

■ !:* £ / І р і ї  Si І У ї $
26.02ІЙМ. j f c A j J I  
м.п. U l \  k M H J  S ^ n l

\>Л
'•% Ao / /



Валерій СКРИПНІЧЕ1 ІКО

ннлияік/іиішаїї. пріївншсз

Лариса ЛЕВЧУ К
(іійшалн/іюшаї. прілвяие)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів У«рвїни 
26 серпня 2014 року Из 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
віл 29 грудня 2018 рок? № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Валківська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.02.2021 р. № 146

А  А  А  А  4Л А  А  АПаспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0110000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитували* місцевого бюджету)
(найменуванні відповідального виконавця) (код 3« ЄДРПОУ)

0118110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 20531000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитував н* місцевого бюджету)

(код Тилової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменуванні бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(кеш бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -100000 гривень , у тому числі загального фонду -  100000 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетний Кодекс України, наказ МФУ" від 01.10.2010 р. № 1147 " Про затвердження типових форм 
бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" ( Із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 р. № 617), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Рішення V сесії VIII скликання Валківської міської ради від 18 лютого 2021 року №183 "Про внесення змін до 
рішення III сесії VIII скликання Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" та додатків до нього.

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Вирішення питань із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха



ждання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечити заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 100 000,00 0,00 100 000,00
Усього 100 000,00 0,00 100 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

Програма створення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, 
природного характеру та їх наслідків на території Банківської територіальної громади на 2021-2025 роки 100000,00 0,00 100000,00

Усього 100000,00 0,00 100000,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

Інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Обсяг видатків грн. Кошторис 100000,00 0,00 100000,00

2 продукту
Кількість заходів, які потребують фінансування од. Рішення сесії 4,00 0,00 4,00

3 ефективності
Середня вартість фінансування одного заходу грн. Розрахунок 25000,00 0,00 25000,00

4 ЯКОСТІ

Ф актичне^^оейЙя^к^#р^*уіених на реалізацію програми % Розрахунок ^ 100,00 0,00 100,00

ПОГ з і  Л і 4 -І ^ .__^  ?
Кер і вА вїс ад\цевокгЙШ«нсоа^^(отгану / заступник керівника місцевого фінансового 
органуЛ^ ^  04 Ш іШ яр У/
2б.02.20Ь:і):г .. * . ,Л̂ Г ^

Валерій СКРИІШІЧЕНКО
(імімлх/ішшал, грі зви ще)

Лариса ЛЕВЧУК
(шіцшш/інішал, щ>Ьмик)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 839 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року Не 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ і розпорядчий документ 

Валківська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

26.02.2021 р.№  146

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної' класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код л  ЄДРПОУ)

0110000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 20531000000

(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)

{код бюджету)

4. О бсяг бю дж етних при значен ь/бю дж етн их асигнувань -259708 гривень , у  том у числі загального  фонду -  39000 гривень та  сп ец іальн ого  ф онду -  220708 
гр и в ен ь .

5. П ідстави для виконання б ю д ж етн о ї програми
Конституція України. Закон України " Про місцеве самоврядування в У країн і'\ Бюджетний Кодекс України, Закон України " Про охорону навколишнього природного середовища”, Закон 
України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності*' ( зі змінами) від 06.09.2012 р. № 5245- VI. наказ МФУ " 
від 01.10.2010 р. .№> 1147 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів” ( із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 р. № 617), наказ 
МФУ від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” , Проірама охорони навколишнього природного 
середовища м. Валки на 2016-2020 роки,Програма економічної о і соціального розвитку м.Валки на 2020 рік, Рішення V сесії VIII скликання Валківської міської ради віл 18 лютого 2021 року 
„М'183 "Про внесення змін до рішення III сесії VIII скликання Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади «а 2021 рік" та 
додатків до нього.

6. Цілі д ерж авн о ї політики, на досягнення яких спрям ована реалізація б ю дж етн о ї програм и

№
з/п

Ціль державної політики

1 Відтворення природних ресурс і в, покращення якості н ав коли ш ного природного середовища

7. М ета бю д ж етн о ї програм и



■зпсченіія проведення заходів з охорони та раціонального використання нриродних ресурсів

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Проведення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Розробка документації' із землеустрою земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти комунальної 
власності Валківської міської ради 39 000 0 39000

2 Заходи з озеленення центральної частини міста 0 170 708 170 708

3 Загальні природоохоронні заходи в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки 0 50 000 50 000

Усього 39 000 220 708 259 708

] 0. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 і 4 5 6 7

1 затрат

Планується використати коштів на розробку грн. кошторис 39 000,00 0,00 39 000,00
Затрати на озеленення гри. кошторис 0,00 170 708,00 170 708,00
заплановано використання коштів на природоохоронні заходи грн. кошторис 0,00 50 000,00 50 000,00

2 продукту

Кількість об’ктів. на які планується виготовити документацію шт.
Протокол погодження 
договірної ціни 5,00 0,00 5,00

Кількість висаджених рослин шт. дані обліку 0,00 12 000,00 12 000,00
заплановано придбання урн для сміття шт. дані обліку 0,00 70,00 70,00

3 ефективності

Виготовлено документації, від запланованого (5 об'єктів; грн. розрахунок 7 800,00 0,00 7 800,00
середні витрати на придбання і рослини грн. розрахунок 0,00 14,00 14,00



середні витрати па придбання 1 урни грн, розрахунок 0,00 714,00 714,00
4 якості
1 2 3 4 5 6 7

Відсоток виконання робіт, направлених на охорону і раціональне 
використання природних ресурсів, від загальної кошторисної 
вартості

% розрахунок 100,00 100,00 100,00

Міський голова

ого органу / заступник керівника місцевого фінансового
-Д\

Валерій СКРИПНІЧЕНКО
(інішалгіниплт, Пргакще)

Лариса ЛЕВЧУК
(ініціїлнїкіиия, прізвкшеї


