
№

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 міського голови
Перечинська міська 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 Перечинська міська рада Закарпатської області 04351274

09.02.2022 21/09-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0100000 Перечинська міська рада 04351274

0750500000

(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»                                    -  Наказу Міністерства 

 фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
 - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836  ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13,909,632.00 гривень, у тому числі загального фонду 13,779,632.00 гривень та

спеціального фонду- 130,000.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Видатки на відрядження 1,080.00 0.00 1,080.00

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

9,732,086.00
10,800.00

4 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

2 Заробітна плата 9,732,086.00 0.00
3 Інші поточні видатки 10,800.00 0.00

Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0

0.00 0.00 0.00
5 Нарахування на оплату праці 2,032,054.00 0.00 2,032,054.00

затрат

1 програма, заходи (не для друку) 0.00 0.00 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4

6 Оплата водопостачання і водовідведення 21,597.00 0.00 21,597.00
7 Оплата електроенергії 462,534.00 0.00 462,534.00
8 Оплата інших енергоносіїв 16,472.00 0.00 16,472.00
9 Оплата послуг (крім комунальних) 987,211.00 0.00 987,211.00
10 Оплата природного газу 276,878.00 0.00 276,878.00
11 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 238,920.00 0.00 238,920.00

Усього 0.00 0.00 0.00

12 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0.00 130,000.00 130,000.00
УСЬОГО 13,779,632.00 130,000.00 13,909,632.00

5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми

49.00

0 обсяги витрат на здійснення обслуговування і ремонту офісної 
техніки

грн. Фактичні показники попер.років 35,000.00 0.00 35,000.00

0 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 49.00 0.00

0 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Журнали реєстрації норм.-
прав.актів

680.00 0.00 680.00

0 продукту

1,100.00
0 кількість заправлених картриджів шт. Фактичні показники попер.років 45.00 0.00 45.00
0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнали реєстрації 1,100.00 0.00

3.00
0 кількість виданих довідок шт. Журнали видачі довідок 5,700.00 0.00 5,700.00
0 кількість здійснениз поточних ремонтів шт. Фактичні показники попер.років 3.00 0.00

710.00
0 кількість здійсненої виписки шт. Журнали реєстрації 210.00 0.00 210.00
0 кількість здійсненої приписки шт. Журнал реєстрації 710.00 0.00

0 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

од. Розрахункові дані 100.00 0.00 100.00

0 ефективності

14.00

0 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Розрахункові дані 242.10 0.00 242.10

0 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од. Розрахункові дані 14.00 0.00



М.П.
(Дата погодження)

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Ганна ГОЛОВЕЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

2/9/2022



№

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 міського голови
Перечинська міська 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 Перечинська міська рада Закарпатської області 04351274

09.02.2022 21/09-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0100000 Перечинська міська рада 04351274

0750500000
(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»                                    -  Наказу Міністерства 

 фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
 - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836  ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами)

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 100,840.00 гривень, у тому числі загального фонду 51,840.00 гривень та

спеціального фонду- 49,000.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми
Ефективне використання майна комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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



М.П.

№ 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 Оплата послуг (крім комунальних) 51,840.00 0.00 51,840.00

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

49,000.00
100,840.00

1 Програма ефективного використання майна комунальної власності Перечинської 
територіальної громади на 2021–2023 роки

51,840.00 49,000.00 100,840.00

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

Іван ПОГОРІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

Усього 51,840.00 49,000.00 100,840.00

2/9/2022
(Дата погодження)

2 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 0.00 49,000.00
УСЬОГО 51,840.00 49,000.00

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Ганна ГОЛОВЕЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

51,840.00
0 продукту
0 Обсяг видатків грн. Кошторис 51,840.00 0.00

11.00
0 ефективності
0 кількість об`єктів виогтовлених документів на майно шт. звітність 11.00 0.00

100.000 Відсоток виконання відс. Розрахункові дані 100.00 0.00

4,712.00
0 якості
0 середня вартість виготовлення одного документу грн. Розрахункові дані 4,712.00 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 міського голови
Перечинська міська 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 Перечинська міська рада Закарпатської області 04351274

09.02.2022 21/09-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0100000 Перечинська міська рада 04351274

0750500000
(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)

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України                                                                                          -  Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»                                    -  Наказу Міністерства 

 фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
 - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836  ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 267,840.00 гривень, у тому числі загального фонду 267,840.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення зайнятості населення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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



М.П.

№ 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 Заробітна плата 170,802.00 0.00 170,802.00

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

38,718.00
5,400.00

4 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

(Дата погодження)

2 Нарахування на оплату праці 38,718.00 0.00
3 Оплата послуг (крім комунальних) 5,400.00 0.00

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Ганна ГОЛОВЕЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0

52,920.00 0.00 52,920.00
УСЬОГО 267,840.00 0.00 267,840.00

2/9/2022

затрат

1 Програма співфінансування оплачуваних громадських робіту Перечинській міській 
територіальній громаді на 2021-2023роки

232,340.00 0.00 232,340.00

11. Результативні показники бюджетної програми

3 Програма оплачуваних суспільно-корисних робіт в Перечинській міській 
територіальній громаді на 2021-2023 роки

35,500.00 0.00 35,500.00

Усього 267,840.00 0.00 267,840.00

2 Програма співфінансування оплачуваних громадських робіт в Перечинській міській 
об’єднаній територіальній громаді на 2018-2021 роки

0.00 0.00 0.00

0.00 267,840.00
0 продукту
0 обсяги витрат грн. Кошторис 267,840.00

60.00
0 ефективності
0 масштаб упорядкованих територій м. звітність 60.00 0.00

100.000 питома вага працевлаштованих відс. Розрахункові дані 100.00 0.00

6,500.00
0 якості
0 витрати на утримання однієї одиниці грн. Розрахункові дані 6,500.00 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 міського голови
Перечинська міська 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 Перечинська міська рада Закарпатської області 04351274

09.02.2022 21/09-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0100000 Перечинська міська рада 04351274

0750500000

(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»                                    -  Наказу Міністерства 

 фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
 - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836  ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 461,160.00 гривень, у тому числі загального фонду 461,160.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг людям, які потребують соціальної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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



М.П.

№ 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 Інші виплати населенню 437,400.00 0.00 437,400.00

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

23,760.00
461,160.00

1 2 3 4 5

1
ПРОГРАМА фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих 
верств населення Перечинської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки 461,160.00 0.00 461,160.00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 461,160.00 0.00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

Іван ПОГОРІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

461,160.00

2
 Програма фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств 
населення Перечинської міської територіальної громади на   2018-2021 роки 0.00 0.00 0.00

2/9/2022
(Дата погодження)

2 Оплата послуг (крім комунальних) 23,760.00 0.00
УСЬОГО 461,160.00 0.00

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Ганна ГОЛОВЕЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

461,160.00

0 продукту

0 Витрати на  малозабезпечених осіб, яким буде надана одноразова 
грошова допомога

грн. Кошторис 461,160.00 0.00

215.00

0 ефективності

0 Кількість малозабезпечених осіб, яким буде надана одноразова 
грошова допомога

осіб Рішення виконавчого комітету 215.00 0.00

100.000 відсоток отриманої одноразової допомоги грн. Розрахункові дані 100.00 0.00

2,145.00
0 якості
0 Середній розмір одноразової грошової допомоги грн. Розрахункові дані 2,145.00 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 міського голови
Перечинська міська 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 Перечинська міська рада Закарпатської області 04351274

09.02.2022 21/09-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0100000 Перечинська міська рада 04351274

0750500000
(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)

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України                                                                                          -  Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»                                    -  Наказу Міністерства 

 фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
 - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836  ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

 Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 224,200.00 гривень, у тому числі загального фонду 224,200.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення умов для розвитку культури

9. Напрями використання бюджетних коштів



М.П.

гривень

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

1 2 3 4 5
1 Інші виплати населенню 10,800.00 0.00 10,800.00

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

67,800.00
145,600.00

УСЬОГО

11. Результативні показники бюджетної програми

2 Програма розвитку культурно-масової роботи в Перечинській міській територіальній 
громаді на 2018-2021 роки

0.00 0.00

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

0 затрат

2/9/2022
(Дата погодження)

2 Оплата послуг (крім комунальних) 67,800.00 0.00
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 145,600.00 0.00

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Ганна ГОЛОВЕЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0.00

Усього 124,200.00 0.00 124,200.00

224,200.00 0.00 224,200.00

1
Програма розвитку культурно-масової роботи в Перечинській міській територіальній 

 громаді
на 2021-2023 роки

124,200.00 0.00 124,200.00

гривень

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

0.00 224,200.00
0 продукту
0 Обсяг видатків грн. Кошторис 224,200.00

15.00
0 ефективності
0 Кількість заходів по програмі од. Програма 15.00 0.00

100.000 Відсоток виконання відс. Розрахункові дані 100.00 0.00

14,947.00
0 якості
0 середні витрати на проведення одного заходу грн. Розрахункові дані 14,947.00 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 міського голови
Перечинська міська 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 Перечинська міська рада Закарпатської області 04351274

09.02.2022 21/09-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0100000 Перечинська міська рада 04351274

0750500000

(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)

0115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України                                                                                          -  Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»                                    -  Наказу Міністерства 

 фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
 - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836  ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами)

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 95,600.00 гривень, у тому числі загального фонду 95,600.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту

1 Сприяння організації фізкультурно-спортивних заходів на території громади
2 Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
3 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону



М.П.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Капітальні трансферти (гімнастки) 0.00 0.00 0.00

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

2 Оплата послуг (крім комунальних) 47,800.00 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

2 Програма розвитку фізичної культури та спорту в Перечинській міській 
територіальній громаді на 2018-2021 роки

0.00 0.00

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

47,800.00
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 47,800.00 0.00 47,800.00

2/9/2022
(Дата погодження)

4 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Ганна ГОЛОВЕЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК

0.00

Усього 95,600.00 0.00 95,600.00

УСЬОГО 95,600.00 0.00 95,600.00

1
 Програма розвитку фізичної культури та спорту в

 Перечинській міській територіальній громаді
на 2021-2023 роки

95,600.00 0.00 95,600.00

гривень

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

0.00 95,600.00
0 продукту
0 Обсяг видатків грн. Кошторис 95,600.00

10.00
0 ефективності
0 кількість заходів од. Програма 10.00 0.00

100.000 Відсоток виконання заходу відс. Розрахункові дані 100.00 0.00

9,560.00
0 якості
0 Середні витрати на один захід грн. Розрахункові дані 9,560.00 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 міського голови
Перечинська міська 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 Перечинська міська рада Закарпатської області 04351274

09.02.2022 21/09-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0100000 Перечинська міська рада 04351274

0750500000

(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)

0116011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового 
фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України                                                                                          -  Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»                                    -  Наказу Міністерства 

 фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
 - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836  ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

 Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"
- ЗУ "Про Загальнодержавну програму реформування  і розвитку житлово-комунального господарства";

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 162,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 162,000.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



М.П.

№ 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 Оплата послуг (крім комунальних) 162,000.00 0.00 162,000.00

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

162,000.00

1 2 3 4 5
1 Програма фінансової підтримки КП «Комунальник» з питань розвитку житлово-

комунального господарства на 2021-2023 роки
162,000.00 0.00 162,000.00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 162,000.00 0.00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

162,000.00

2/9/2022
(Дата погодження)

УСЬОГО 162,000.00 0.00

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Ганна ГОЛОВЕЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат
162,000.00

0 продукту
0 Обсяг видатків грн. Кошторис 162,000.00 0.00

1.00

0 ефективності

0 кількість об`єктів житлового фонду, що планується відремонтувати од. Бюджетні запити 1.00 0.00

100.000 Відсоток виконання відс. 100.00 0.00

162,000.00
0 якості
0 середня вартість ремонту 1 об`єкта житлового фонду тис.грн. Розрахункові дані 162,000.00 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 міського голови
Перечинська міська 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 Перечинська міська рада Закарпатської області 04351274

09.02.2022 21/09-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0100000 Перечинська міська рада 04351274

0750500000

(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)

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України                                                                                          -  Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»                                    -  Наказу Міністерства 

 фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
 - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836  ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами)

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 203,680.00 гривень, у тому числі загального фонду 203,680.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Покращення водопостачання та посилення дебіту води в системах централізованого водопостачання  Перечинської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
Поліпшення послуг водопостачання та водовідведення для населення громади

1 Забезпечення утримання в належному технічному стані каналізаційної мережі та міського водопроводу

9. Напрями використання бюджетних коштів

2 Покращення функціонування каналізаційної мережі



М.П.

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 Послуги (крім комунальних) 203,680.00 0.00 203,680.00

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

0.00 0.00 0.00

1 2 3 4 5

1
 -Програма фінансового забезпечення заходів пов’язаних з підсиленням 

водопостачання в Перечинській міській територіальній громаді на               2021-2023 
роки

203,680.00 0.00 203,680.00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 203,680.00 0.00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

0 затрат

203,680.00

УСЬОГО 203,680.00 0.00 203,680.00

2/9/2022
(Дата погодження)

2 Придбання поточне 2210

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Ганна ГОЛОВЕЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

203,680.00
0 продукту
0 Обсяг видатків грн. Кошторис 203,680.00 0.00

1.00

0 ефективності

0 кількість об`єктів водопостачання та водовідведення, на яких 
планується проведення поточного ремонту

од. Програма 1.00 0.00

100.000 відсоток виконання відс. Розрахункові дані 100.00 0.00

203,680.00

0 якості

0 середні витрати на проведення поточного ремонту одного об`єкту 
водопостачання та водовідведення

тис.грн. Розрахункові дані 203,680.00 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 міського голови
Перечинська міська 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 Перечинська міська рада Закарпатської області 04351274

09.02.2022 21/09-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0100000 Перечинська міська рада 04351274

0750500000
(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)

0116014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України                                                                                          -  Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»                                    -  Наказу Міністерства 

 фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
 - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836  ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1,419,120.00 гривень, у тому числі загального фонду 1,419,120.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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



М.П.

№ 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 Поточні трансферти "Комунальник" 1,419,120.00 0.00 1,419,120.00

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

1,419,120.00

1 2 3 4 5

7

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1 Програма санітарного очищення та утримання елементів благоустрою на територій у 
Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки

1,419,120.00 0.00 1,419,120.00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 1,419,120.00 0.00

(Дата погодження)

УСЬОГО 1,419,120.00 0.00

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Ганна ГОЛОВЕЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 ефективності
1,419,120.000 середня вартість витрат на прибирання 1 вулиці на рік грн. Розрахункові дані 1,419,120.00 0.00

1,419,120.00

2/9/2022

Усього

1 2 3 4 5 6



№

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 міського голови
Перечинська міська 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 Перечинська міська рада Закарпатської області 04351274

09.02.2022 21/09-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0100000 Перечинська міська рада 04351274

0750500000
(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»                                    -  Наказу Міністерства 

 фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
 - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836  ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами)

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4,978,139.00 гривень, у тому числі загального фонду 2,819,139.00 гривень та

спеціального фонду- 2,159,000.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою ОТГ

1 Виконання різного роду послуг відповідно до прийнятої програми щодо покращення благоустрою ТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

2 Покращення екологічного та санітарного стану населених пунктів Перечинської ТГ
3 Освтлення вулиць ТГ



гривень

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

1 2 3 4 5
1 Капітальний ремонт інших об'єктів 0.00 0.00 0.00

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

930,422.00 0.00 930,422.00
3

11. Результативні показники бюджетної програми

2 Цільова програма забезпечення збору і вивезення сміття , відходів ,благоустрою 
територій на 2020 рік-2022 роки

0.00 0.00

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

2 Оплата інших енергоносіїв

Фінансовий відділ Перечинської міської ради

Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

Оплата послуг (крім комунальних) 1,427,557.00 0.00 1,427,557.00
4 Поточні трансферти КП"Комунальник" 401,760.00 0.00 401,760.00
5 Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар 59,400.00 0.00 59,400.00
6 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0.00 2,159,000.00 2,159,000.00

0.00

3 Програма санітарного очищення та утримання елементів благоустрою на територій у 
Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки 2

401,760.00 0.00 401,760.00

УСЬОГО 2,819,139.00 2,159,000.00 4,978,139.00

1 Програма благоустрою Перечинської міської територіальної громади на 2021-2023 
роки

2,417,379.00 2,159,000.00 4,576,379.00

гривень

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

Усього 2,819,139.00 2,159,000.00 4,978,139.00

4 Програма благоустрою Перечинської територіальної громади на 2018-2021 рр. 0.00 0.00 0.00
5 Цільова програма "Громадський бюджет міста Перечин на 2018-2021 роки" 0.00 0.00 0.00

876,422.00

0
Обсяг видатків по програмісанітарного очищення та утримання 

елементів благоустрою на територій у Перечинській міській 
територіальній громаді на 2021-2023 роки

грн. Кошторис 313,296.00 0.00 313,296.00

0 Обсяг видатків по програмі Благоустрою грн. Кошторис 876,422.00 0.00

4,180,600.00

0 продукту

0 Обсяг видатків по програмі благоустроюна територій у 
Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки

грн. Кошторис 2,021,600.00 2,159,000.00

25.00
0 ккількість посслуг ,які фінансуються по програмі од. Програма 20.00 1.00 21.00
0 кількість освітлених вулиць од. Програма 25.00 0.00

4.00
0 ефективності
0 кількість сіл,які прибираються од. Програма 4.00 0.00

73,035.00
0 середні витрати на 1 послугу грн. Розрахункові дані 101,080.00 2,159,000.00 2,260,080.00
0  вартість вуличного освітлення на 1 місяць грн. Розрахункові дані 73,035.00 0.00

78,324.00
0 якості
0 середні витрати на одне село грн. Розрахункові дані 78,324.00 0.00

1,100.000 Відсоток відс. Розрахункові дані 100.00 100.00

100.00
0 відсоток виконання відс. Розрахункові дані 100.00 0.00 100.00
0 відсоток відс. Розрахункові дані 100.00 0.00



М.П.

2/9/2022
(Дата погодження)

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Ганна ГОЛОВЕЙ
(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 міського голови
Перечинська міська 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 Перечинська міська рада Закарпатської області 04351274

09.02.2022 21/09-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0100000 Перечинська міська рада 04351274

0750500000

(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)

0117310 7310 0443 Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального 
господарства

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України                                                                                          -  Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»                                    -  Наказу Міністерства 

 фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
 - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836  ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами)

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 49,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 0.00 гривень та

спеціального фонду- 49,000.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Будівництво  каналізації

7. Мета бюджетної програми
Будівництво каналізаційної мережі

1 Виготовлення РП на будівництво каналізації

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



М.П.

№ 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 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 0.00 49,000.00 49,000.00

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

УСЬОГО 0.00 49,000.00

Усього 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

49,000.00

2/9/2022
(Дата погодження)

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Ганна ГОЛОВЕЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат
49,000.00

0 продукту
0 Обсяг видатків тис.га Кошторис 0.00 49,000.00

1.00
0 ефективності
0 кількість виготовлених РП на будівництво каналізації тис.га рішення сесії 0.00 1.00

100.000 відсоток виконання відс. Розрахункові дані 0.00 100.00

49,000.00
0 якості
0 середні видатки на 1  РП тис.грн. Розрахункові дані 0.00 49,000.00



№

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 міського голови
Перечинська міська 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 Перечинська міська рада Закарпатської області 04351274

09.02.2022 21/09-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0100000 Перечинська міська рада 04351274

0750500000

(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)

0117325 7325 0443 Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України                                                                                          -  Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»                                    -  Наказу Міністерства 

 фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
 - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836  ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами)

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 49,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 0.00 гривень та

спеціального фонду- 49,000.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Розвиток спорту

7. Мета бюджетної програми
Будівництво спортивного майданчику

1 Розробка робочих проектів на будівництво  спортивних об’єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



М.П.

№ 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 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 0.00 49,000.00 49,000.00

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

УСЬОГО 0.00 49,000.00

Усього 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

49,000.00

2/9/2022
(Дата погодження)

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Ганна ГОЛОВЕЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат
49,000.00

0 продукту
0 Обсяг видатків грн. Кошторис 0.00 49,000.00

1.00
0 ефективності
0 Кількість виготовлених робочих проектів шт. рішення сесії 0.00 1.00

100.000 Відсоток виконання відс. Розрахункові дані 0.00 100.00

49,000.00
0 якості
0 Середні витрати на 1 робочий проект грн. Розрахункові дані 0.00 49,000.00



№

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 міського голови
Перечинська міська 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 Перечинська міська рада Закарпатської області 04351274

09.02.2022 21/09-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0100000 Перечинська міська рада 04351274

0750500000

(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)

0117363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України                                                                                          -  Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»                                    -  Наказу Міністерства 

 фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
 - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836  ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами)

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 64,524.63 гривень, у тому числі загального фонду 0.00 гривень та

спеціального фонду- 64,524.63 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Надання субвенці\

7. Мета бюджетної програми
Фінансова підтримка місцевого бюджету

1 Відновлення дитячого фізкультурно-оздоровчого майданчика по вул.М.Підгірянки,10  в м.Перечин
2 Будівництво спортивного майданчика по вул. с.Підгірянки,10 в м.перечин



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 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 0.00 64,524.63 64,524.63

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

0.00 64,524.63 64,524.63

Усього 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

2/9/2022
(Дата погодження)

УСЬОГО

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Ганна ГОЛОВЕЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат
64,524.63

0 продукту
0 Обсяг видатків грн. Кошторис 0.00 64,524.63

1.00
0 ефективності
0 Будівництво майднанчика од. рішення сесії 0.00 1.00

100.000 Відсоток виконання відс. Розрахункові дані 0.00 100.00

64,524.63
0 якості
0 Середні витрати на завершення будівництва об’єкту грн. Розрахункові дані 0.00 64,524.63



№

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 міського голови
Перечинська міська 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 Перечинська міська рада Закарпатської області 04351274

09.02.2022 21/09-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0100000 Перечинська міська рада 04351274

0750500000

(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)

0117691 7691 0490

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України                                                                                          -  Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»                                    -  Наказу Міністерства 

 фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
 - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836  ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами)

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 130,500.00 гривень, у тому числі загального фонду 0.00 гривень та

спеціального фонду- 130,500.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

1 Розвиток інфраструктури

7. Мета бюджетної програми
Розвиток інфраструктури зарахунок коштів цільового фонду



М.П.

№ з/п Завдання

1 Проведення робіт по благоустрою міста,ремонту  доріг та інших інфраструктурних об’єктів

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 Оплата послуг (крім комунальних) 0.00 130,500.00 130,500.00

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

УСЬОГО 0.00 130,500.00

Усього 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

130,500.00

2/9/2022
(Дата погодження)

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Ганна ГОЛОВЕЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат
130,500.00

0 продукту
0 Обсяг видатків грн. Кошторис 0.00 130,500.00

1.00
0 ефективності
0 Кількість об’єктів інфраструктури,які можуть бути виконані од. Бюджетний запит 0.00 1.00

100.000 Відсоток виконання відс. Розрахункові дані 0.00 100.00

130,500.00
0 якості
0 Середні витрати на ремонт грн. Розрахункові дані 0.00 130,500.00



№

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 міського голови
Перечинська міська 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 Перечинська міська рада Закарпатської області 04351274

09.02.2022 21/09-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0100000 Перечинська міська рада 04351274

0750500000

(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)

0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України                                                                                          -  Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»                                    -  Наказу Міністерства 

 фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
 - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836  ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами)

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 153,161.00 гривень, у тому числі загального фонду 0.00 гривень та

спеціального фонду- 153,161.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Покращення екологічного стану навколишнього середовишща)

7. Мета бюджетної програми
Підвищення ролі місцевого самоврядування в забезпеченні заходів для зниження впливу забруднення навколишнього середовища на здоров’я людей на території громади ‚ 
вдосконалення економічного механізму  регулювання екологічних проблем.

1 Утримання в належному стані потоків, що розташовані на території  громади шляхом реконструкції, укріплення,  очищення та поглиблення їх русел
2 Очищення та поглиблення діючих стічних каналів та потоків на території громади
3 Відвід стічних вод шляхом будівництва нових мереж стічних вод на вулицях де відсутні дані об’єкти



М.П.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

5

1 2 3 4 5

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Оплата послуг (крім комунальних) 0.00 153,161.00 153,161.00

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

УСЬОГО 0.00 153,161.00

6 7

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1 0.00 0.00 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

2
 Екологічна програма

 здійснення природоохоронних заходів
у Перечинській  міській територіальній громаді на 2021-2023 роки

0.00 153,161.00

4 Встановлення зон санітарної охорони першого поясу на експлуатуючих свердловинах міського водогону

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Ганна ГОЛОВЕЙ

Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

організація заходів щодо дослідження гранично допустимих викидів у атмосферне повітря, у воду, у грунти, для зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення навколишнього природнього 
середовища

6 оплата за лабораторно-інструментальні дослідження атмосферного повітря, води, грунту
7 інші важливі питання‚ що пов’язані з природоохоронною діяльністю
8 здійснення робіт по захисту територій громади та сільськогосподарських угідь від паводків

2/9/2022
(Дата погодження)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Усього

1 2 3 4 5

153,161.00

Усього 0.00 153,161.00 153,161.00

153,161.00

9 ліквідація аварійних ситуацій на каналізаційно-очисних станціях‚ з метою запобігання наслідків‚ пов’язаних з надзвичайними ситуаціями
10 ремонт колодязів та мереж стічних вод

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми

153,161.00 153,161.00
0 продукту
0 Обсяг видатків грн. Кошторис 0.00

3.00
0 ефективності
0 Кільуість заходів по програмі од. Програма 0.00 3.00

100.000 Відсоток виконання відс. Розрахункові дані 0.00 100.00

51,053.00
0 якості
0 Середні витрати на 1 захід грн. Розрахункові дані 0.00 51,053.00



№

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 міського голови
Перечинська міська 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 Перечинська міська рада Закарпатської області 04351274

09.02.2022 21/09-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0100000 Перечинська міська рада 04351274

0750500000
(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)

0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України                                                                                          -  Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»                                    -  Наказу Міністерства 

 фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
 - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836  ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами)

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 40,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 40,000.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації конституційного права громадян на отримання інформації.

1 Створення умов для повноцінного забезпечення розвитку інформаційного простору Перечинської ТГ.

9. Напрями використання бюджетних коштів

2 Об’єктивне інформування громадян про діяльність органів місцевого самоврядування з питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя громади
3 Інформаційні послуги



М.П.

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 Послуги (крім комунальних) 40,000.00 0.00 40,000.00

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

40,000.00 0.00 40,000.00

1 2 3 4 5

1
Програма забезпечення розвитку інформаційного простору у Перечинській міській 

 територіальній громаді
на 2018-2021 роки

0.00 0.00 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 40,000.00 0.00

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

40,000.00

2
Програма забезпечення розвитку інформаційного простору у Перечинській міській 

 територіальній громаді
на 2021-2023 роки

40,000.00 0.00 40,000.00

2/9/2022
(Дата погодження)

УСЬОГО

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Ганна ГОЛОВЕЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК

40,000.00
0 продукту
0 Обсяг видатків грн. Кошторис 40,000.00 0.00

2.00
0 ефективності
0 Кількість заходів по програмі од. Програма 2.00 0.00

100.000 Відсоток виконання відс. Розрахункові дані 100.00 0.00

20,000.00
0 якості
0 Середні витрати на 1 захід грн. Розрахункові дані 20,000.00 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 міського голови
Перечинська міська 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 Перечинська міська рада Закарпатської області 04351274

09.02.2022 21/09-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0100000 Перечинська міська рада 04351274

0750500000

(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)

0119800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України                                                                                          -  Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»                                    -  Наказу Міністерства 

 фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
 - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836  ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами)

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 110,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 110,000.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми
Надання субвенції з місцевого  бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів



М.П.

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 Поточні трансферти 110,000.00 0.00 110,000.00

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

110,000.00

Усього 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

2/9/2022
(Дата погодження)

УСЬОГО 110,000.00 0.00

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Ганна ГОЛОВЕЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Іван ПОГОРІЛЯК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат
110,000.00

0 продукту
0 Обсяг видатків грн. Кошторис 110,000.00 0.00

3.00
0 ефективності
0 кількіст одержувачів субвенції од. рішення сесії 3.00 0.00

100.000 Відсоток виконання відс. Розрахункові дані 100.00 0.00

37,000.00
0 якості
0 Середні витрати грн. Розрахункові дані 37,000.00 0.00
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