
№

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

Розпорядження

Смолінська селищна рада

(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

12.10.2021 97-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Смолінська селищна рада 05378818

1151200000

(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)

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 18.12.2020 року № 37 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2021 рік", в редакції рішення сесії від 08.10.2021 року 

№ 193;

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 18.12.2020 року № 18 "Про затвердження структури Смолінської селищної територіальної громади на 2021 рік", в редакції рішення сесії від 

08.10.2021 року № 199.

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 788 340,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 738 340,00 гривень та

спеціального фонду- 50 000,00 гривень.

1 Забезпечення виконання селищною радою наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 10 650 040,00 50 000,00 10 700 040,00

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

1 088 300,00 0,00 1 088 300,00

1 2 3 4 5

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021-2024 роки
11 738 340,00 50 000,00 11 788 340,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 11 738 340,00 50 000,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

0 затрат

11 788 340,00

УСЬОГО 11 738 340,00 50 000,00 11 788 340,00

2 Забезпечення енергоносіями апарат селищної ради

2 Забезпечення енергоносіями апарат селищної ради

Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 41-ОД від 11.10.2021 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

45,00

0
Обсяг витрат на забезпечення енергоносіями апарат селищної ради

грн. план 1 088 300,00 0,00 1 088 300,00

0 Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 45,00 0,00

0
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.
журнал вхідної та електронної 

документації
7 967,00 0,00 7 967,00

0 продукту

340,00

0 Площа селищної ради кв. м. данні установи 1 396,86 0,00 1 396,86

0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.
звітність (рішення сесії та 

виконкому)
340,00 0,00

0
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
од.

розрахунок
177,00 0,00 177,00

0 ефективності

24 184,440 Середні витрати на енергоносії на 1 шт.од. грн. розрахунок 24 184,44 0,00

8,00

0 Середні витрати на енергоносії за 1 кв.м. площі грн. розрахунок 779,10 0,00 779,10

0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 

працівника
од.

розрахунок
8,00 0,00



М.П.

12.10.2021

(Дата погодження)

Начальник Демченко А.П.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



№

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

Розпорядження

Смолінська селищна рада

(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

12.10.2021 97-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Смолінська селищна рада 05378818

1151200000
(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)

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 18.12.2020 року № 37 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2021 рік", в редакції рішення сесії від 08.10.2021 року 

№ 193;

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 18.12.2020 року № 18 "Про затвердження структури Смолінської селищної територіальної громади на 2021 рік", в редакції рішення сесії від 

08.10.2021 року № 199.

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 411 545,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 411 545,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

1 Забезпечення виконання селищною радою наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради



М.П.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 3 411 545,00 0,00 3 411 545,00

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

УСЬОГО 3 411 545,00 0,00

1 2 3 4 5

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021-2024 роки
3 411 545,00 0,00 3 411 545,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 3 411 545,00 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

3 411 545,00

3 411 545,00

12.10.2021

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 41-ОД від 11.10.2021 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Демченко А.П.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

27,50

0 продукту

0 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 27,50 0,00

4,000 кількість проведених інструктажів на одну штатну одиницю од. розрахункові данні 4,00 0,00

4,00

0 ефективності

0
кількість проведених інструктажів

од.
журнал інструктажу по пожежній 

безпеці
4,00 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

Розпорядження

Смолінська селищна рада

(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

12.10.2021 97-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Смолінська селищна рада 05378818

1151200000

(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

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 18.12.2020 року № 37 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2021 рік", в редакції рішення сесії від 08.10.2021 року 

№ 193;

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 18.12.2020 року № 18 "Про затвердження структури Смолінської селищної територіальної громади на 2021 рік", в редакції в редакції 

рішення сесії від 08.10.2021 року № 199.

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 925 040,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 910 040,00 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

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



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

1 910 040,00 15 000,00 1 925 040,00

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

УСЬОГО 1 910 040,00 15 000,00

1 2 3 4 5

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021-2024 роки
1 910 040,00 15 000,00 1 925 040,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 1 910 040,00 15 000,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1 925 040,00

1 925 040,00

Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 41-ОД від 11.10.2021 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

1,00

0 кількість штатних одиниць персоналу од. штатний розпис 15,50 0,00 15,50

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

14,00

0 продукту

0
у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають 

соціальні послуги
од. штатний розпис 14,00 0,00

137,00

0
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням 

(наданням соціальних послуг)
осіб данні установи 137,00 0,00 137,00

0
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)
осіб данні установи 137,00 0,00

14 053,900

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних 

послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних 

відділень

грн.

розрахункові данні

13 940,90 113,00

0
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, 

фахівця та робітника, які надають соціальні послуги
осіб

розрахункові данні
10,00 0,00 10,00

0 ефективності



М.П.

12.10.2021

(Дата погодження)

Начальник Демченко А.П.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



№

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

Розпорядження

Смолінська селищна рада

(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

12.10.2021 97-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Смолінська селищна рада 05378818

1151200000

(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)

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 

"Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 18.12.2020 року № 37 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2021 рік", в редакції рішення сесії від 08.10.2021 року № 193;

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 620 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 620 100,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення

7. Мета бюджетної програми

Розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення

1 Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення

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 Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення 620 100,00 0,00 620 100,00

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

УСЬОГО 620 100,00 0,00

1 2 3 4 5

1
Комплексна програма соціальної підтримки  учасників АТО на 2021 – 2024 роки 

Смолінської селищної територіальної громади
24 000,00 0,00 24 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

2
Програма соціального захисту громадян Смолінської селищної територіальної громади, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021-2024 рік
141 300,00 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

620 100,00

Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 41-ОД від 11.10.2021 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

Усього 620 100,00 0,00 620 100,00

141 300,00

3
Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення Смолінської 

селищної територіальної громади на 2021-2024 роки
454 800,00 0,00 454 800,00

24 000,00

0
Обсіг витрат згідно програми соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
грн. Програма 141 300,00 0,00 141 300,00

0

Обсяг витрат згідно до програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування 

пам`яті загиблих

грн. Програма 24 000,00 0,00

454 800,00

0 продукту

0
Обсяг витрат згідно програми соціального захисту малозабезпечених 

верств населення
грн. Програма 454 800,00 0,00

14,00

0
Кількість отримувачів допомоги по програмі соціального захисту 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроби
осіб план 155,00 0,00 155,00

0

Кількість отримувачів допомоги по програмі соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених ,

осіб план 14,00 0,00

374,00

0 ефективності

0
Кількість отримувачів допомоги по програмі соціального захисту 

малозабезпечених верств населення
осіб план 374,00 0,00

1 216,040
Середні витрати на 1 отримувача по програмі соціального захисту 

малозабезпечених верств населення
грн.

розрахункові данні
1 216,04 0,00

1 714,29

0
Середні витрати на 1 отримувача по програмі соціального захисту 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
грн.

розрахункові данні
911,61 0,00 911,61

0

Середні витрати на 1 отримувача по програмі соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників антитеротистичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО

грн.

розрахункові данні

1 714,29 0,00



М.П.

12.10.2021

(Дата погодження)

Начальник Демченко А.П.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



№

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

Розпорядження

Смолінська селищна рада

(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

12.10.2021 97-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Смолінська селищна рада 05378818

1151200000
(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

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 18.12.2020 року № 37 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2021 рік", в редакції рішення сесії від 08.10.2021 року 

№ 193;

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 270 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 240 700,00 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

1 2 3 4 5

Усього

1 Забезпечення благоустрою території ОТГ 1 886 770,00 30 000,00 1 916 770,00

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

1 233 930,00 0,00 1 233 930,00

3

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

2 Забезпечення електроенергією благоустрою селища

2 Забезпечення електроенергією благоустрою селища

Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 41-ОД від 11.10.2021 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Демченко А.П.

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

Усього 3 344 700,00 30 000,00 3 374 700,00

Громадське бюджетування (бюджет участі) в Смолінській ТГ 120 000,00 0,00 120 000,00

УСЬОГО 3 240 700,00 30 000,00 3 270 700,00

1
Програма розвитку медичної допомоги та стимулів для медичних працівників 

Смолінської селищної територіальної громади на 2019 – 2024 роки
3 344 700,00 30 000,00 3 374 700,00

гривень

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

1 229 700,00

0
обсяг затрат за утримання в належному стані території благоустрою

грн. план 1 995 000,00 30 000,00 2 025 000,00

0 обсяг видатків на оплату електроенергії грн. план 1 229 700,00 0,00

120 000,00

0 продукту

0 обсяг затрат на бюджет участі грн. кошторис 120 000,00 0,00

45,00

0 обсяг споживання електроенергії вуличним освітленням кВт.год план 315 206,00 0,00 315 206,00

0 кількість точок обліку вуличного освітлення од. данні установи 45,00 0,00

31 400,00

0 кількість проектів бюджету участі од. план 10,00 0,00 10,00

0
площа території громади

га.
генеральний план та встановлення 

меж
31 400,00 0,00

0 середне споживання електроенергії 1 точки обліку в рік кВт.год розрахункові данні 7 005,00 0,00 7 005,00

0 ефективності

70,37

0 середні витрати на одну точку обліку вуличного освітлення грн. розрахункові данні 27 326,67 0,00 27 326,67

0 середні витрати на 1 га території громади грн. розрахункові данні 64,00 6,37



М.П.

12.10.2021

(Дата погодження)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



№

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

Розпорядження

Смолінська селищна рада

(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

12.10.2021 97-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Смолінська селищна рада 05378818

1151200000

(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)

0116083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 18.12.2020 року № 37 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2021 рік", в редакції рішення сесії від 08.10.2021 року 

№ 193.

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 382 819,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 382 819,00 гривень.

1 Поліпшення житлових умов для окремих категорій населення



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

1 Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення

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 придбання житла для окремих категорій населення 0,00 382 819,00 382 819,00

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

УСЬОГО 0,00 382 819,00

1 2 3 4 5

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021-2024 роки
0,00 382 819,00 382 819,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 0,00 382 819,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

382 819,00

382 819,00

12.10.2021

Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 41-ОД від 11.10.2021 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Демченко А.П.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

382 819,00

0 продукту

0
обсяг витрат на придбання житла

грн.
розподіт субвенції з обласного 

бюдету на придбання житла
0,00 382 819,00

382 819,000 середні витрати на придбання одного житла грн. розрахункові данні 0,00 382 819,00

1,00

0 ефективності

0

кількість житла, які планується придбати

од.

регіональна обласна комісія з 

розподілу субвенції на придбання 

житла

0,00 1,00



М.П.

(Дата погодження)



№

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

Розпорядження

Смолінська селищна рада

(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

12.10.2021 97-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Смолінська селищна рада 05378818

1151200000

(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)

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 18.12.2020 року № 37 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2021 рік", в редакції рішення сесії від08.10.2021 року 

№ 193;

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 880 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 830 000,00 гривень та

спеціального фонду- 1 050 000,00 гривень.

1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури громади за рахунок коштів селищного бюджету

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг



М.П.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Проведення ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі

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 Проведення ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі 1 830 000,00 1 050 000,00 2 880 000,00

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

УСЬОГО 1 830 000,00 1 050 000,00

1 2 3 4 5

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021-2024 роки
1 830 000,00 1 050 000,00 2 880 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 1 830 000,00 1 050 000,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

2 880 000,00

2 880 000,00

12.10.2021

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 41-ОД від 11.10.2021 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Демченко А.П.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

2 880 000,00

0 продукту

0 Обсяг витрат на ремонт дорожнього покриття грн. кошторис 1 830 000,00 1 050 000,00

1 135,000 Середня вартість 1 кв.м. ремонту дорожнього покриття грн. розрахункові данні 610,00 525,00

5 000,00

0 ефективності

0
Площа дорожнього покриття по ремонту дорожнього покриття

кв. м. план 3 000,00 2 000,00



№

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

Розпорядження

Смолінська селищна рада

(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

12.10.2021 97-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Смолінська селищна рада 05378818

1151200000

(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)

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 18.12.2020 року № 37 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2021 рік", в редакції рішення сесії від 08.10.2021 року 

№ 193.

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 22 854,00 гривень, у тому числі загального фонду 22 854,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

1 Реалізація державної політики в інших сферах органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Сплата членських та цільових внесків Смолінською селищною радою до асоціацій.



М.П.

№ з/п Завдання

1 Сплата членських та цільових внесків Смолінською селищною радою до асоціацій.

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
Сплата членських внесків регіонального відділення Асоціації міст України та ВАОМС 

"Асоціація міст України"
22 854,00 0,00 22 854,00

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

УСЬОГО 22 854,00 0,00

1 2 3 4 5

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021-2024 роки
22 854,00 0,00 22 854,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 22 854,00 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

22 854,00

22 854,00

12.10.2021

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 41-ОД від 11.10.2021 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Демченко А.П.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

22 854,00

0 продукту

0 Обсяг видатків грн. договора асоціацій 22 854,00 0,00

11 427,000 середні витрати на сплату одного членського внеску грн. розрахункові данні 11 427,00 0,00

2,00

0 ефективності

0 кількість членських внесків од. договора асоціацій 2,00 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

Розпорядження

Смолінська селищна рада

(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

12.10.2021 97-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Смолінська селищна рада 05378818

1151200000
(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)

0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 18.12.2020 року № 37 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2021 рік", в редакції рішення сесії від 08.10.2021 року 

№ 193;

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 320 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 270 000,00 гривень та

спеціального фонду- 50 000,00 гривень.

1 Реалізація права територіальної громади володіти, доцільно та ефективно користуватися та розпоряджатися майном, що їй належить

7. Мета бюджетної програми

мета відсутня

2 Забезпечення фінансової стабільності підприємства для проходження опалювального сезону з метою реалізації договірних зобов'язань з контрагентами

3 Покращення умов торгівлі



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Виконання заходів, пов`язаних з підготовкою об`єктів комінальної власності до відчуження

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

3

1 2 3 4 5
1 Послуги з технічної інвентаризації комунального майна 0,00 50 000,00 50 000,00

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

3 Проведення поточного ремонту м'ясомолочного павільйону 50 000,00 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 270 000,00 50 000,00

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

Покращення умов торгівлі

2 На заходи по стабільному проходженню опалювального сезону 220 000,00 0,00 220 000,00

2 На заходи по стабільному проходженню опалювального сезону

Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 41-ОД від 11.10.2021 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова Мазура М.М.

320 000,00

2
Програма фінансової підтримки КП «Селищний ринок», КП «Енерговодоканал», ОКВП 

«Дніпро-Кіровоград», КП «Добробут»
270 000,00 0,00 270 000,00

50 000,00

УСЬОГО 270 000,00 50 000,00 320 000,00

1
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021-2024 роки
0,00 50 000,00 50 000,00

гривень

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

320 000,00

0 продукту

0 обсяг затрат на виконання завдань грн. кошторис 270 000,00 50 000,00

12,00

0 кількість робочих місць од. данні установи 5,00 0,00 5,00

0 кількість об`єктів од. план 2,00 10,00

10 000,000 середні витрати на одне робоче місце грн. розрахункові данні 10 000,00 0,00

0 середні затрати на один об`єкт грн. розрахункові данні 135 000,00 5 000,00 140 000,00

0 ефективності



М.П.

12.10.2021

(Дата погодження)

Начальник Демченко А.П.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



№

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

Розпорядження

Смолінська селищна рада

(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

12.10.2021 97-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Смолінська селищна рада 05378818

1151200000
(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)

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 18.12.2020 року № 37 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2021 рік", в редакції рішення сесії від 08.10.2021 року 

№ 193;

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 338 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 338 000,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення природоохороних заходів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища

1 Запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5

Спеціальний фонд Усього

1 Озеленення вулиць території громади, розширення парковиз зон 0,00 73 000,00 73 000,00

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

2

На придбання та впровадження обладнання для збору, транспортування, перероблення та 

складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів, кущових залишків 0,00 50 000,00

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

50 000,00

3
Забезпечення безпечного збирання, перевезення, зберігання, знешкодження і захоронення 

відходів
0,00 188 000,00 188 000,00

Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 41-ОД від 11.10.2021 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Демченко А.П.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

Усього 0,00 338 000,00 338 000,00

4
Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки земель промисловості  

для розміщення сміттєзвалища
0,00 27 000,00 27 000,00

УСЬОГО 0,00 338 000,00 338 000,00

1
Програма охорони навколишнього природного середовища Смолінської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 – 2024 роки
0,00 338 000,00 338 000,00

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

73 000,00

0 обсяг витрат на придбання контейнерів грн. кошторис 0,00 50 000,00 50 000,00

0 обсяг витрат на заходи з озеленення селища грн. план 0,00 73 000,00

188 000,00

0 продукту

0
обсяг витрат на упорядкування місця видалення побутових відходів

грн. кошторис 0,00 188 000,00

730,00

0 кількість контейнерів од. план 0,00 45,00 45,00

0 кількість зелених насаджень од. план 0,00 730,00

234,00

0 ефективності

0
кількість годин упорядкування місця видалення побутових відходів

годин план 0,00 234,00

802,000
середні витрати на упорядкування однієї години місця видалення 

побутових відходів
грн.

розрахункові данні
0,00 802,00

100,00

0 середня вартість одного контейнера грн. розрахункові данні 0,00 1 111,00 1 111,00

0 середня вартість одного насадження грн. розрахункові данні 0,00 100,00



М.П.

12.10.2021

(Дата погодження)


