
1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження селищного голови від 29.09.2020 року № 64-р "Про внесення змін до 

паспортів бюджетних програм селищного бюджету на 2020 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

0110000
Смолінська селищна територіальна виборча комісія Новоукраїнського району Кіровоградської 

області
05378818

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Смолінська селищна рада 05378818

11512000000
(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)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0110191 0191 0160 Проведення місцевих виборів

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 20.12.2019 року № 377 "Про бюджет Смолінської селищної об'єданої територіальної грмади на 2020 рік", в редакції рішення сесії від 22.09.2020 року № 511

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єданої територіальної громади на 2018 - 2020 роки.

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 727 460,00 гривень, у тому числі загального фонду 727 460,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

1 Забезпеченняня місцевих виборів

7. Мета бюджетної програми

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення  проведення місцевих виборів



М.П.

№ з/п Завдання

1 Забезпечення місцевих виборів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

гривень

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

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 727 460,00 0,00 727 460,00

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

УСЬОГО 727 460,00 0,00

1 2 3 4 5

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єднаної територіальної 

громади  на 2018 - 2020 роки
727 460,00 0,00 727 460,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 727 460,00 0,00

0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

727 460,00

727 460,00

29.09.2020

(Дата погодження)

Смолінська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Голова Моторна Н.В.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 Затрат

9 469,00

0 Продукту 0,00

0
кількість виборців

осіб
Списки виборців з державного 

реєстру
9 469,00 0,00

76,830 розмір витрат в розрахунку на одного виборця грн. розрахункові данні 76,83 0,00

727 460,00

0 Ефективності 0,00

0 матеріально-технічне забезпечення виборчої комісії грн. субвенція 727 460,00 0,00



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження селищного голови від 29.09.2020 року № 64-р "Про внесення змін до 

паспортів бюджетних програм селищного бюджету на 2020 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

0110000 Смолінська селищна рада 05378818

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Смолінська селищна рада 05378818

11512000000

(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)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0113104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування 

у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 20.12.2019 року № 377 "Про бюджет Смолінської селищної об'єданої територіальної громади на 2020 рік", в редакції рішення сесії від 22.09.2020 року № 511;

Рішення селищної ради від 20.12.2019 року № 375 "Про затвердження структури Смолінської об'єданої територіальної громади на 2020 рік";

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єданої територіальної громади на 2018 - 2020 роки.

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 615 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 600 800,00 гривень та

спеціального фонду- 15 000,00 гривень.

1
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи 

органів праці та соціального захисту

7. Мета бюджетної програми



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального 

обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

1
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних 

життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

гривень

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

1

Забезпечення соціальними послугами  за місцем проживання громадян, не здатних до 

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, 

які перебувають у складних життєвих обстувинах

600 800,00 15 000,00 615 800,00

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

УСЬОГО 600 800,00 15 000,00

1 2 3 4 5

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської ОТГ на 2018-2020 роки

600 800,00 15 000,00 615 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 600 800,00 15 000,00

0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

615 800,00

615 800,00

0 Затрат

1,00

1 кількість штатних одиниць персоналу од. штатний розпис 6,00 0,00 6,00

1 кількість відділень од. структура 1,00 0,00

5,00

0 Продукту 0,00

1
у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають 

соціальні послуги
од. штатний розпис 5,00 0,00

64,00

1
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням 

(наданням соціальних послуг)
осіб данні установи 64,00 0,00 64,00

1
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)
осіб данні установи 64,00 0,00

0,00

1

чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, 

фахівця та робітника, які надають соціальні послуги осіб

розрахункові данні

13,00 0,00 13,00

0 Ефективності



М.П.

29.09.2020

(Дата погодження)

Смолінська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

938 939,381

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних 

послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних 

відділень

грн.

розрахункові данні

938 705,00 234,38



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження селищного голови від 29.09.2020 року № 64-р "Про внесення змін до 

паспортів бюджетних програм селищного бюджету на 2020 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

0110000 Смолінська селищна рада 05378818

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Смолінська селищна рада 05378818

11512000000
(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)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 20.12.2019 року № 377 "Про бюджет Смолінської селищної об'єданої територіальної грмади на 2020 рік", в редакції рішення сесії від 22.09.2020 року № 511;

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єданої територіальної громади на 2018 - 2020 роки

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 275 032,42 гривень, у тому числі загального фонду 2 245 032,42 гривень та

спеціального фонду- 30 000,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення реалізації наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм громади

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою селища



1 Забезпечення благоустрою території ОТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

5

Спеціальний фонд Усього

1 Забезпечення благоустрою території ОТГ 980 332,42 30 000,00 1 010 332,42

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

3 Забезпечення електроенергією благоустрою селища 794 700,00 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

0,00

2 Забезпечення електроенергією благоустрою селища

3 Співфінансування молодіжного проекту "Молодь за активний спосіб життя" від програми DOBRE

4 Забезпечення виконання доручень виборців

0 Затрат

794 700,00

4
Співфінансування молодіжного проекту "Молодь за активний спосіб життя" від програми 

DOBRE
100 000,00 0,00 100 000,00

Огородження кладовищ в смт.Смоліне та с.Березівка

2 Забезпечення виконання доручень виборців 260 000,00 0,00 260 000,00

1 2 3 4 5

Усього 2 245 032,42 30 000,00 2 275 032,42

5 Огородження кладовищ в смт.Смоліне та с.Березівка 110 000,00 0,00 110 000,00

УСЬОГО 2 245 032,42 30 000,00 2 275 032,42

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської ОТГ на 2018-2020 роки

2 245 032,42 30 000,00 2 275 032,42

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

1 010 332,42

2 обсяг коштів на виконання доручень виборців грн. план 260 000,00 0,00 260 000,00

1
обсяг затрат за утримання в належному стані території благоустрою

грн. план 980 332,42 30 000,00

794 700,00

4 обсяг витрат на встановлення вуличного спортивного інвентаря грн. план 100 000,00 0,00 100 000,00

3 обсяг видатків на оплату електроенергії грн. план 794 700,00 0,00

110 000,00

0 Продукту 0,00

6
обсяг витрат на огородження кладовищ в смт.Смоліне та с.Березівка

грн. план 110 000,00 0,00

4 708,76

2 кількість депутатів Смолінської ОТГ к-сть ЗУ "Про місцеві вибори" 26,00 0,00 26,00

1
площа території громади

га.
генеральний план та встановлення 

меж
4 708,76 0,00

25,00

3 обсяг споживання електроенергії вуличним освітленням кВт.год план 264 900,00 0,00 264 900,00

3 кількість точок обліку вуличного освітлення од. данні установи 25,00 0,00

30,004 кількість вуличних тренажерів од. накладна 30,00 0,00



М.П.

29.09.2020

(Дата погодження)

Смолінська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

6 протяжність встановленого огородження м. дефектний акт 536,00 0,00 536,00

0,00

1 середні витрати на 1 га території громади грн. розрахункові данні 208,19 6,37 214,56

0 Ефективності

10 000,00

3 середне споживання електроенергії 1 точки обліку в рік кВт.год розрахункові данні 10 596,00 0,00 10 596,00

2 середні витрати на одного депутата грн. розрахункові данні 10 000,00 0,00

559,706 середні витрати на 1 м. встановленого огородження грн. розрахункові данні 559,70 0,00

31 780,00

4 середні витрати на встановлення одного вуличного тринажера грн. розрахункові данні 3 333,00 0,00 3 333,00

3 середні витрати на одну точку обліку вуличного освітлення грн. розрахункові данні 31 780,00 0,00



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження селищного голови від 29.09.2020 року № 64-р "Про внесення змін до 

паспортів бюджетних програм селищного бюджету на 2020 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

0110000 Смолінська селищна рада 05378818

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Смолінська селищна рада 05378818

11512000000
(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)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0117330 7330 0443 Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 20.12.2019 року № 377 "Про бюджет Смолінської селищної об'єданої територіальної грмади на 2020 рік", в редакції рішення сесії від 22.09.2020 року № 511;

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської об'єданої територіальної громади на 2018 - 2020 роки

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 551 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 551 000,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення розвитку інфраструктури громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

1 Реконструкція мереж вуличного освітлення

2 Реконструкція квартири №3 по вул.Казакова буд.№22 в смт Смоліне



М.П.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

гривень

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

1 Реконструкція мереж вуличного освітлення 0,00 274 000,00 274 000,00

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

0,00 277 000,00 277 000,00

1 2 3 4 5

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської ОТГ на 2018-2020 роки

0,00 551 000,00 551 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 0,00 551 000,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

0 Затрат 0,00

551 000,00

УСЬОГО 0,00 551 000,00 551 000,00

29.09.2020

(Дата погодження)

2 Реконструкція квартири №3 по вул.Казакова буд.№22 в смт моліне

Смолінська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

274 000,00

3 Обсяг витрат на реконструкцію п`ятикімнатної квартири грн. план 0,00 277 000,00 277 000,00

1
Обсяг витрат на реконструкцію мереж вуличного освітлення

грн. план 0,00 274 000,00

0,00

1
Кількість проектів, на яких планується зробити реконструкцію

од. ПКД 0,00 2,00 2,00

0 Продукту

0,00

3 кількість проектів на реконструкцію п`ятикімнатної квартири од. ПКД 0,00 1,00 1,00

1 Кількість світоточок, яку планується встановити од. ПКД 0,00 0,00

0,00

1 Середні витрати на один проект грн. розрахункові данні 0,00 137 000,00 137 000,00

0 Ефективності

0,00

3
Середні витрати на один проект на реконструкцію п`ятикімнатної 

квартири
грн.

розрахункові данні
0,00 277 000,00 277 000,00

1 Середні витрати на встановлення однієї світоточки грн. розрахункові данні 0,00 0,00


