
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Тур'є-Реметівського сільського 

голови від 12 лютого 2021 року №  

___ Тур’є-Реметівська сільська рада________ 
               (найменування головного розпорядника 

_______________________________________ 
                         коштів місцевого бюджету) 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

1. 0100000 
 (код) 

________Тур’є-Реметівська сільська рада____________________________________________________________ 
(найменування головного розпорядника) 

2. 0110000 
(код) 

_______ Тур’є-Реметівська сільська рада ____________________________________________________________ 
(найменування відповідального виконавця) 

3. 0110150 
(код) 

0111 
(КФКВК) 

 

_ Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

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

сільської рад __________________________________________________________________________ 
(найменування бюджетної програми) 

Код  бюджету   0755700000 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5897400,00 гривень, у тому числі загального фонду 5897400,00 гривень та спеціального 

фонду 0,00 гривень. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми  

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бюджетний Кодекс України,  

Наказ Міністерства Фінансів  від 01.10.2010р. № 1147,  

Наказ Міністерства Фінансів  від 27.07.2011р. №9 45,  

Наказ Міністерства Фінансів від 02.08.2010р. № 805 «Про запровадження основних підходів  до впровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами), 

Рішення Тур’є–Реметівської  сільської ради від 24.12.2020 року № 37 «Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади на 2021 рік» 

 

 



 
2 

 

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

№ з/п  Ціль державної політики 

 1 Законодавче врегулювання служби в органах  місцевого самоврядування та забезпечення її ефективності ,захист прав місцевого 

самоврядування, методичне та інформаційне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування 

 

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  

8. Завдання бюджетної програми  

 № з/п Завдання 

1  Забезпечення виконання сільською радою наданих законодавством повноважень у сфері управління 

9. Напрями використання бюджетних коштів  

                                                                                                                                                                                                             гривень 

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

 1 2 3  4   5 

 1 Забезпечення  належного функціонування апарату ради та її 

виконавчого комітету 

5867400,00 0,00  5867400,00 

2 Забезпечення інформаційних систем 30000,00 0,00 30000,00 

Усього 5897400,00 0,00  5897400,00 

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

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

1 2 3   4  5 

Усього   0,00 

11. Результативні показники бюджетної програми  

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації 
Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат      
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 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис  50 - 50 

2 Продукту      
  кількість отриманих листів, 

звернень, заяв, скарг 
од. Внутрішній облік 1274 - 1274 

 кількість прийнятих нормативно-

правових актів 
од. Рішення 

виконкому, сесій, 
розпорядження 

сільського голови 

1304 - 1304 

3 Ефективності      
 кількість виконаних листів, 

звернень, заяв, скарг  
од. Звіт про звернення 

громадян 
1274 - 1274 

 Кількість прийнятих нормативно-
правових актів 

од. Рішення 
виконкому,сесій, 
розпорядження 

сільського голови 

1304 - 1304 

 витрати на утримання однієї 
штатної одиниці 

грн. Розрахункові дані   117,3 - 117,3 

4 Якості      

 відсоток забезпечення виконання 
наданих законодавством 
повноважень 

відсоток Розрахункові дані   100 - 100 

 

  Керівник установи 

  

 ____________ 

(підпис) 

 

______ Н.П. Девіцька _________ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
 

В.о. начальника фінансового відділу   

               ____________ 

(підпис) 

 

______ Т.М. Полонська _________ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

«___»_____________ 2021 року   

 

М.П. 

  

 

 



 
 
 
 

 

                              Паспорт  бюджетної програми місцевого   бюджету на 2021 рік 

 

 

 

1. 

 

 

 

0100000 
(код) 

 

 

 

Тур’є – Реметівська  сільська  рада   04351280 
(найменування головного розпорядника) 

2. 0110000 
(код) 

__ Тур’я- Реметівська сільська рада  04351280 
(найменування відповідального виконавця) 

3. 0113242 
(код) 

1090 
(КФКВК) 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
(найменування бюджетної програми) 

КОД  бюджету 07055700000 
 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  20000,00 гривень, у тому числі загального фонду 20000,00гривень та спеціального 
фонду 0,00 гривень. 
 

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,Бюджетний Кодекс 

України, Закон України від 10.07.2003р.№ 1102 «Про поховання та похоронну справу» Закон України «Про соціальний захист 

населення», Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018р.№ 688, Наказ Міністерства Фінансів від 02.08.2010р.№ 

805 «Про запровадження основних підходів  до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів(зі змінами)рішення Тур’є-Реметівської сільської ради від 24.12.2020 року «Про  бюджет Тур’є-Реметівської  

сільської територіальної громади на 2021 рік» 

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

 
N з/п Ціль державної політики 

1 Удосконалення системи соціального захисту найменш захищених верств  населення 

 

 

 

 

N з/п Завдання 

1 Надання матеріальної допомоги  за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до законодавства 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Тур’є-Реметівського сільського 

 голови 

 (найменування головного розпорядника 
    коштів місцевого бюджету) 
 від 12.02.2021 року   N _______  

7. Мета бюджетної програми 

 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
 
 8. Завдання бюджетної програми 

9. Напрями використання бюджетних коштів 
 
 
 
 

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

2 Виплата одноразової допомоги на поховання 20000  20000 

Усього 20000  20000 



 

 

 

 

 

 
N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

 Програма  соціального захисту найменш захищених верств населення 

Тур’є-Реметівської  сільської територіальної громади на 2021 рік 

20000  20000 

     

Усього 20000  20000 

 

 

 

 
N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 Обсяг видатків             грн Кошторис 20000  20000 

2 продукту      

 Кількість одержувачів матеріальної 

допомоги 

осіб Внутрішньо-управлінський 

облік 
10  10 

3 ефективності      

 Середній розмір допомоги на одну особу            Грн. Внутрішньо-управлінський 

облік 
2000  2000 

4 якості      

 Питома вага кількості громадян, яким 

надається допомога до загальної кількості 

громадян, які звернулись по допомогу 

% Розрахунково 100  100 

 

                                                                                                                                          Н.П.Девіцька 

Керівник установи  
 

__________________ 
(підпис) 

 __________________________________ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

                                                                                                                                      Т.М. Полонська 

В.о. начальника 

фінансового відділу 

            __________________ 
                      (підпис) 

 __________________________________ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

 

 

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

гривень 

11.Результативні показники бюджетної програми 



      Паспорт  

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 
 

 

 

1. 

 

 

 

0100000 
(код) 

 

 

 

Тур’є- Реметівська сільська рада  04351280 
(найменування головного розпорядника) 

2. 0110000 
(код) 

 Тур’є- Реметівська сільська рада  04351280 
(найменування відповідального виконавця) 

3. 0114082 
(код) 

0829 
(КФКВК) 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 
(найменування бюджетної програми) 

 

Код бюджету 0755700000 
 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  25000,00 гривень, у тому числі загального фонду 25000,00 гривень та спеціального 
фонду 0,00 гривень. 
 

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,Бюджетний Кодекс 

України, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010р.№ 2778-Y1, Спільний Наказ Міністерства Фінансів і Міністерства 

Культури від 01.10.2010р.№ 1150/41 , Наказ Міністерства Фінансів від 02.08.2010р.№ 805 «Про запровадження основних 

підходів  до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами),  рішення 

Тур’є- Реметівської сільської ради від 24.12.2020 року№37 «Про  бюджет Тур’є- Реметівської сільської  територіальної 

громади на 2021 рік» 

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

 
N з/п Ціль державної політики 

1             Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного 

потенціалу 

 

 

 

 

N з/п Завдання 

1 Створення сприятливих умов  національно-культурного розвитку, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини 

 
  9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень 

  
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Тур’є-Реметівського 

сільського голови 

 (найменування головного розпорядника 
    коштів місцевого бюджету) 
 від 12.02.2021 року   N __________ 

7. Мета бюджетної програми 

 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 
 
 8. Завдання бюджетної програми 

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

1                                                                   Послуги з інформатизації 25000  25000 

Усього 25000  25000 



 

 
 

 

 

 
N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

 Програма розвитку комунального закладу «Публічна бібліотека Тур’є-

Реметівської сільської ради», як інформаційного та культурного центру 

сільської територіальної громади на 2021-2022 роки  

25000  25000 

     

Усього 25000  25000 

 

 

11.Результативні показники бюджетної програми 

 

 
N з/п Показники Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 Обсяг видатків грн                  Кошторис 25000  25000 

2 продукту      

 Кількість  проведених  виплат осіб Внутрішньо-управлінський облік 12             12 

3 ефективності      

 Середні витрати на одну виплату         

Грн. 

Внутрішньо-управлінський облік 2083  2083 

4 якості      

 Динаміка збільшення виплат у плановому 

періоді відповідно до фактичного показника 

попереднього періоду 

% Розрахунково 110  110 

 

                                                                                                                                          Н.П.Девіцька 

Керівник установи  
 

__________________ 
(підпис) 

 __________________________________ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

                                                                                                                                      Т.М. Полонська 

В.о. начальника 

фінансового відділу 

            __________________ 
                      (підпис) 

 __________________________________ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

 

 

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



 

 

 

Паспорт  

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

 

 

1. 

 

 

 

0100000 
(код) 

 

 

 

Тур’є- Реметівська сільська рада  04351280 
(найменування головного розпорядника) 

2. 0110000 
(код) 

_Тур’є-Реметівська сільська рада  04351280 
(найменування відповідального виконавця) 

3. 0116030 
(код) 

0620 
(КФКВК) 

Організація благоустрою населених пунктів 
(найменування бюджетної програми) 

Код бюджету 0755700000 
 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  580000,00 гривень, у тому числі загального фонду 580000,00 гривень та спеціального 
фонду 0,00 гривень. 
 

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,Бюджетний Кодекс 

України, Закон України « Про благоустрій» від 06.09.2005р.№ 2807-1Y , Наказ Міністерства Фінансів від 02.08.2010р.№ 805 

«Про запровадження основних підходів  до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів(зі змінами), рішення Тур’є- Реметівської сільської ради від 24.12.2020 року «Про  бюджет Тур’є-Реметівської  

сільської територіальної громади на 2021рік» 

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

 
N з/п Ціль державної політики 

1 Розроблення  і здійснення ефективних і комплексних заходів по утриманні території населених пунктів в належному стані, їх санітарна 

очистка 

 

 

 

 

N з/п Завдання 

1 Утримання в належному стані території сільської ради  

 

   9.Напрями використання бюджетних каоштів 

  
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Тур’є-Реметівського 

Сільського  голови 

 (найменування головного розпорядника 
    коштів місцевого бюджету) 
 від 12.02.2021 року   N _____ 

7. Мета бюджетної програми 

 Поліпшення благоустрою населених пунктів 
 
 8. Завдання бюджетної програми 

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 



 

 

 
 

 

 

 

1 Забезпечення благоустрою населених  пунктів сільської ради 580000  580000 

Усього 580000  580000 

 

 

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

     

     

Усього    

 

 

 

 

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

гривень 

 

 

 

 
 

 

11.Результативні показники бюджетної програми 

N з/п Показники Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 Обсяг електроенергії  Квт/год Розрахунково 109000  109000 

2 продукту      

 Кількість встановлених  світлоточок Од. Розрахунково 400  400 

3 ефективності      

 Середньорічній обсяг спожитої електроенергії на 

одну світлоточку в рік 

грн Внутрішньо-управлінський 

облік 
272,5  272,5 

4 якості      

 Питома вага замінених електроламп та світильників 

до загальної потреби 

% Розрахунково           100    100 

Керівник установи  
 

__________________ 
(підпис) 

Н.П. Девіцька  

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                

В.о. начальника фінансового відділу __________________ 
  (підпис) 

Т.М. Полонська 

 

 

 
 

 



 

 

 

Паспорт  

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 
 

 

 

1. 

 

 

 

0100000 
(код) 

 

 

 

Тур’є-Реметівська сільська рада 04351280 
(найменування головного розпорядника) 

2. 0110000 
(код) 

 Тур’є- Реметівська сільська рада 04351280 
(найменування відповідального виконавця) 

3. 0117461 
(код) 

0456 
(КФКВК) 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  

за рахунок коштів місцевого бюджету 
(найменування бюджетної програми) 

Код  Бюджету 0755700000 
 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 50000,00 гривень, у тому числі загального фонду 50000,00 гривень та спеціального фонду 
0,00 гривень. 
 

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,Бюджетний Кодекс 

України, , Наказ Міністерства Фінансів від 02.08.2010р.№ 805 «Про запровадження основних підходів  до впровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами) , рішення Тур’є- Реметівської сільської 

ради від 24.12.2020 року  № 37 «Про  бюджет Тур’є-Реметівської сільської  територіальної громади  на 2021 рік» 
 
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 
N з/п Ціль державної політики 

1 Забезпечення життєвоважливих інтересів  населення, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності шляхом 

поліпшення стану автодоріг 

 

 

 

 

N з/п Завдання 

1 Покращення існуючого транспортно-експлуатаційного стану та якості доріг комунальної власності 

 

 
9.Напрями використання бюджетних коштів 

 

  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Тур’є-Реметівського  

сільського голови 

 (найменування головного розпорядника 
    коштів місцевого бюджету) 

 від 12.02.2021 року   N _________ 

7. Мета бюджетної програми Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 
 
   
 
 
8.Завдання бюджетної програми 



 
 
 

 
 

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

     

     

Усього    

 

 

11.Результативні показники бюджетної програми 

 

 
N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 Обсяг видатків для поточного ремонту 

сільських доріг 

Грн. Розрахунок 50000  50000 

2 продукту      

 Кількість проведених робіт із поточного 

ремонту 

Од. Акти виконаних робіт 7  7 

3 ефективності      

 Середня вартість одного проведеного по 

точного ремонту 

           Грн. Розрахунок  7,1  7,1 

4 якості      

 Динаміка кількості проведених робіт по 

поточному ремонту доріг  у порівнянні  з 

попереднім роком 

% Розрахунок 100  100 

 

             

 

 

 Керівник установи                                                                         Н.П.Девіцька 

      

               

 В.о. начальника 

 фінансового відділу                                                                        Т.М. Полонська 

 

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

1 Утримання в належному стані доріг та вулиць населених пунктів сільської ради 50000  50000 

Усього 50000  50000 

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

гривень 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Тур'є-Реметівського сільського 

голови від  08 квітня  2021 року № 38/02-03 

___ Тур’є-Реметівська сільська рада________ 
               (найменування головного розпорядника 

_______________________________________ 
                         коштів місцевого бюджету) 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

1. 0100000 
 (код) 

________Тур’є-Реметівська сільська рада____________________________________________________________ 
(найменування головного розпорядника) 

2. 0110000 
(код) 

_______ Тур’є-Реметівська сільська рада ____________________________________________________________ 
(найменування відповідального виконавця) 

3. 0110150 
(код) 

0111 
(КФКВК) 

 

_ Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

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

сільської рад __________________________________________________________________________ 
(найменування бюджетної програми) 

Код  бюджету   0755700000 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5897400,00 гривень, у тому числі загального фонду 6953400,00 гривень та спеціального 

фонду 0,00 гривень. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бюджетний Кодекс України,  

Наказ Міністерства Фінансів  від 01.10.2010р. № 1147,  

Наказ Міністерства Фінансів  від 27.07.2011р. №9 45,  

Наказ Міністерства Фінансів від 02.08.2010р. № 805 «Про запровадження основних підходів  до впровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами), 
Рішення Тур’є–Реметівської  сільської ради від 24.12.2020 року № 37 «Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2021 рік» » 

рішення Тур’є- Реметівської сільської ради від 25.03.2021 року  № 97 «Про внесення змін до   рішення Тур’є- Реметівської сільської ради від 

24.12.2020 року  № 37 «Про  бюджет Тур’є-Реметівської сільської  територіальної громади  на 2021 рік» 
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6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

№ з/п  Ціль державної політики 

 1 Законодавче врегулювання служби в органах  місцевого самоврядування та забезпечення її ефективності ,захист прав місцевого 

самоврядування, методичне та інформаційне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування 

 

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 
8. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

1  Забезпечення виконання сільською радою наданих законодавством повноважень у сфері управління 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                                             гривень 

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

 1 2 3  4   5 

 1 Забезпечення  належного функціонування апарату ради та її 

виконавчого комітету 

6053400,00 0,00  6053400,00 

2 Забезпечення інформаційних систем 50000,00 0,00 50000,00 

Усього 6953400,00 0,00  6953400,00 

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

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

1 2 3   4  5 

Усього   0,00 

11. Результативні показники бюджетної програми 
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№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації 
Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат      

 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис  50 - 50 

2 Продукту      
  кількість отриманих листів, 

звернень, заяв, скарг 
од. Внутрішній облік 1274 - 1274 

 кількість прийнятих нормативно-

правових актів 
од. Рішення 

виконкому, сесій, 

розпорядження 

сільського голови 

1304 - 1304 

3 Ефективності      
 кількість виконаних листів, 

звернень, заяв, скарг  
од. Звіт про звернення 

громадян 
1274 - 1274 

 Кількість прийнятих нормативно-

правових актів 
од. Рішення 

виконкому,сесій, 

розпорядження 

сільського голови 

1304 - 1304 

 витрати на утримання однієї 

штатної одиниці 
грн. Розрахункові дані   117,3 - 117,3 

4 Якості      

 відсоток забезпечення виконання 

наданих законодавством 

повноважень 

відсоток Розрахункові дані   100 - 100 

 

  Керівник установи 

  

 ____________ 

(підпис) 

 

______ Надія ДЕВІЦЬКА_________ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
 

 Начальник фінансового відділу   

               ____________ 

(підпис) 

 

______Оксана ЛЕВКО________ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

«___»_____________ 2021 року   

 

М.П. 
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Паспорт бюджетної програми місцевого   бюджету на 2021 рік 

 

 

 

1. 

 

 

 

0100000 
(код) 

 

 

 

Тур’є – Реметівська  сільська  рада   04351280 
(найменування головного розпорядника) 

2. 0110000 
(код) 

__ Тур’я- Реметівська сільська рада  04351280 
(найменування відповідального виконавця) 

3. 0113242 
(код) 

1090 
(КФКВК) 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
(найменування бюджетної програми) 

КОД  бюджету07055700000 
 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  22000,00гривень, у тому числі загального фонду22000,00гривень та спеціального фонду 

0,00 гривень. 
 

5. Підстави для виконання бюджетної програми ЗаконУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні» ,Бюджетний Кодекс 

України, Закон України від 10.07.2003р.№ 1102 «Про поховання та похоронну справу» Закон України «Про соціальний захист 

населення», Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018р.№ 688, Наказ Міністерства Фінансів від 02.08.2010р.№ 

805 «Про запровадження основних підходів  до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів(зі змінами)рішення Тур’є-Реметівської сільської ради від 24.12.2020 року «Про  бюджет Тур’є-Реметівської  

сільської територіальної громади на 2021 рік» рішення Тур’є- Реметівської сільської ради від 27.04.2021 року  № 139 «Про 

внесення змін до   рішення Тур’є- Реметівської сільської ради від 24.12.2020 року  № 37 «Про  бюджет Тур’є-Реметівської 

сільської  територіальної громади  на 2021 рік» 

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

 
N з/п Ціль державної політики 

1 Удосконалення системи соціального захисту найменш захищених верств  населення 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Тур’є-Реметівського сільського 

 голови 

 (найменування головного розпорядника 

 коштів місцевого бюджету) 

 від 18.05.2021 року   N _52/_02-03__ 

7. Мета бюджетної програми 

 

 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

 

 8. Завдання бюджетної програми 

 

Надання матеріальної допомоги  за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до законодавства 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 Програма  соціального захисту найменш захищених верств населення 

Тур’є-Реметівської  сільської територіальної громади на 2021 рік 

20000  20000 

2 Програма фінансової підтримки ГО»Спілка учасників АТО Перечинщини  на 

2021 рік 

2000  2000 

Усього 22000  22000 

 

 

 

 
N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 затрат      

 Обсяг видатків             грн Кошторис 22000  22000 

2 продукту      

 Кількість одержувачів матеріальної допомоги осіб Внутрішньо-управлінський 

облік 
11  11 

3 ефективності      

 Середній розмір допомоги на одну особу            Грн. Внутрішньо-управлінський 

облік 
2000  2000 

4 якості      

 Питома вага кількості громадян, яким 

надається допомога до загальної кількості 

громадян, які звернулись по допомогу 

% Розрахунково 100  100 

                                                                                                                                      Надія ДЕВІЦЬКА 

Керівник установи  
Начальник фін. Відділу 

                            _____________ 
    

  

      Оксана ЛЕВКО 

 

 

 

 
9. Напрями використання бюджетних коштів 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 Виплата одноразової допомоги на поховання 20000  20000 

2 Фінансова підтримка учасників АТО 2000  2000 

Усього 22000  22000 

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

 

11.Результативні показники бюджетної програми 

 



  

 

    

 



 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

 

 

1. 

 

 

 

0100000 
(код) 

 

 

 

Тур’є- Реметівська сільська рада  04351280 
(найменування головного розпорядника) 

2. 0110000 
(код) 

_Тур’є-Реметівська сільська рада  04351280 
(найменування відповідального виконавця) 

3. 0116030 
(код) 

0620 
(КФКВК) 

Організація благоустрою населених пунктів 
(найменування бюджетної програми) 

Код бюджету 0755700000 
 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  710000,00гривень, у тому числі загального фонду580000,00гривень та спеціального 

фонду 0,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми ЗаконУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні» ,Бюджетний Кодекс 

України, Закон України « Про благоустрій» від 06.09.2005р.№ 2807-1Y , Наказ Міністерства Фінансів від 02.08.2010р.№ 805 

«Про запровадження основних підходів  до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів(зі змінами), рішення Тур’є- Реметівської сільської ради від 24.12.2020 року «Про  бюджет Тур’є-Реметівської  

сільської територіальної громади на 2021рік» » рішення Тур’є- Реметівської сільської ради від 25.03.2021 року  № 97 «Про 

внесення змін до   рішення Тур’є- Реметівської сільської ради від 24.12.2020 року  № 37 «Про  бюджет Тур’є-Реметівської 

сільської  територіальної громади  на 2021 рік» 

 

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

 
N з/п Ціль державної політики 

1 Розроблення і здійсненняефективних і комплексних заходів по утриманні території населених пунктів в належному стані, їх санітарна 

очистка 

 

 

 

 

 
N з/п Завдання 

1 Утримання в належному стані  об’єктів благоустрою на території сільської ради 

 

   9.Напрями використання бюджетних коштів 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Тур’є-Реметівського 

Сільського  голови 

 (найменування головного розпорядника 

 коштів місцевого бюджету) 

 від 08.04.2021 року   N38/02-03 _____ 

7. Мета бюджетної програми 

Поліпшення благоустрою населених пунктів 

 

 8. Завдання бюджетної програми 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 Забезпечення благоустрою населених  пунктів сільської ради 710000  710000 

Усього 710000  710000 

 

 

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

1 Програма організації благоустрою населених пунктів 710000  710000 

Усього 710000  710000 

 

 

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

гривень 

 

11.Результативні показники бюджетної програми 

N з/п Показники Одиниця 
виміру 

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 Обсяг електроенергії Квт/год Розрахунково 109000  109000 

 Площа території ,що утримується га розрахунково 30  30 

2 продукту      

 Кількість встановлених  світлоточок Од. Розрахунково 400  400 

3 ефективності      

 Середньорічній обсяг спожитої електроенергії на одну 

світлоточку в рік 

грн Внутрішньо-управлінський 

облік 
272,5  272,5 

 Вартість утримання в належньому порядку 1 га 

території 

грн  2000  2000 

4 якості      

 Питома вага замінених електроламп та світильників до 

загальної потреби 

% Розрахунково           100    100 

    Динаміка зростання площ , що благоустроєні %          150  150 

   Керівник установи   _______                                                               

Надія ДЕВІЦЬКА 
  

 

Начальник  фінансового відділу       Оксана ЛЕВКО    

 

 
 



 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Тур’є-Реметівського 

Сільського  голови 

 (найменування головного розпорядника 

 коштів місцевого бюджету) 

 від 18.05.2021 року   N52 /02-03 _____ 

 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого 

бюджету на 2021 рік 

 

 

 

1. 

 

 

 

0100000 
(код) 

 

 

 

Тур’є- Реметівська сільська рада  04351280 
(найменування головного розпорядника) 

2. 0110000 
(код) 

_Тур’є-Реметівська сільська рада  04351280 
(найменування відповідального виконавця) 

3. 0117150 
(код) 

 

 (КФКВК) 
Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства 
(найменування бюджетної програми) 

Код бюджету 0755700000 
 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  25000,00гривень, у тому числі загального фонду 25000,00гривень та спеціального 

фонду 0,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми ЗаконУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні» ,Бюджетний Кодекс 

України, Закон України « Про благоустрій» від 06.09.2005р.№ 2807-1Y , Наказ Міністерства Фінансів від 02.08.2010р.№ 805 

«Про запровадження основних підходів  до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів(зі змінами), рішення Тур’є- Реметівської сільської ради від 24.12.2020 року «Про  бюджет Тур’є-Реметівської  

сільської територіальної громади на 2021рік» » рішення Тур’є- Реметівської сільської ради від 27.04.2021 року  № 139«Про 

внесення змін до   рішення Тур’є- Реметівської сільської ради від 24.12.2020 року  № 37 «Про  бюджет Тур’є-Реметівської 

сільської  територіальної громади  на 2021 рік» 

 

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

 
N з/п Ціль державної політики 

1 Реалізація грограм у галузі лісового господарства та мисливства 

7. Мета бюджетної програми 

Визначення обсягів можливих запасів  плодів  дикоростучих  плодів та ягід 

 8. Завдання бюджетної програми 

 

 

 

 

 
N з/п Завдання 

1 Визначення обсягів можливих запасів  плодів  дикоростучих  плодів та ягід 

 

 



  Начальник фінансового 

  відділу Оксана ЛЕВКО 

   9.Напрями використання бюджетних коштів 

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний  Усього 
1 2 3 4 5 

1 Визначення обсягів можливих запасів  плодів  дикоростучих  плодів та ягід 

 

25000  25000 

Усього 25000  25000 

 

  

 

 

 

 

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

1 Визначення обсягів можливих запасів  плодів  дикоростучих  плодів та ягід 

 

25000  25000 

Усього 25000  25000 

 

 

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

гривень 

 

 

 

11.Результативні показники бюджетної програми 

 

 

N з/п Показники Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 Обсяг фінансування  грн                    кошторис 25000  25000 

       

2 продукту      

 Кількість досліджень Од. Розрахунково 1  1 

3 ефективності      

 Кількість виданих дозволів на закупілю дикоростучих Шт. розрахунково 20  20 

4 якості      

    Динаміка зростання  до попереднього року %          100  100 

 

 

 
 

 

 

   Керівник установи                                                                  

Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

Паспорт  

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

 

 

1. 

 

 

 

0100000 
(код) 

 

 

 

Тур’є- Реметівська сільська рада  04351280 
(найменування головного розпорядника) 

2. 0110000 
(код) 

_Тур’є-Реметівська сільська рада  04351280 
(найменування відповідального виконавця) 

3. 0116030 
(код) 

0620 
(КФКВК) 

Організація благоустрою населених пунктів 
(найменування бюджетної програми) 

Код бюджету 0755700000 
 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  580000,00 гривень, у тому числі загального фонду 580000,00 гривень та спеціального 

фонду 0,00 гривень. 
 

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,Бюджетний Кодекс 

України, Закон України « Про благоустрій» від 06.09.2005р.№ 2807-1Y , Наказ Міністерства Фінансів від 02.08.2010р.№ 805 

«Про запровадження основних підходів  до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів(зі змінами), рішення Тур’є- Реметівської сільської ради від 24.12.2020 року «Про  бюджет Тур’є-Реметівської  

сільської територіальної громади на 2021рік» 

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

 
N з/п Ціль державної політики 

1 Розроблення  і здійснення ефективних і комплексних заходів по утриманні території населених пунктів в належному стані, їх санітарна 

очистка 

 

 

 

 

N з/п Завдання 

1 Утримання в належному стані території сільської ради  

 

   9.Напрями використання бюджетних каоштів 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Тур’є-Реметівського 

Сільського  голови 

 (найменування головного розпорядника 

    коштів місцевого бюджету) 

 від 12.02.2021 року   N _____ 

7. Мета бюджетної програми 

 Поліпшення благоустрою населених пунктів 

 

 8. Завдання бюджетної програми 

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

 

1 Забезпечення благоустрою населених  пунктів сільської ради 580000  580000 

Усього 580000  580000 

 

 

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

     

     

Усього    

 

 

 

 

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

гривень 

 

 

 

 

 

 

11.Результативні показники бюджетної програми 

N з/п Показники Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 Обсяг електроенергії  Квт/год Розрахунково 109000  109000 

2 продукту      

 Кількість встановлених  світлоточок Од. Розрахунково 400  400 

3 ефективності      

 Середньорічній обсяг спожитої електроенергії на 

одну світлоточку в рік 

грн Внутрішньо-управлінський 

облік 
272,5  272,5 

4 якості      

 Питома вага замінених електроламп та світильників 

до загальної потреби 

% Розрахунково           100    100 

Керівник установи  
 

__________________ 
(підпис) 

Н.П. Девіцька  

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                

В.о. начальника фінансового відділу __________________ 
  (підпис) 

Т.М. Полонська 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

 

Паспорт бюджетної програми місцевого   бюджету на 2021 рік 

 

 

 

1. 

 

 

 

0100000 
(код) 

 

 

 

Тур’є – Реметівська  сільська  рада   04351280 
(найменування головного розпорядника) 

2. 0110000 
(код) 

__ Тур’я- Реметівська сільська рада  04351280 
(найменування відповідального виконавця) 

3. 0116090 
(код) 

0640 
(КФКВК) 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 
(найменування бюджетної програми) 

КОД  бюджету07055700000 
 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  28000,00гривень, у тому числі загального фонду28000,00гривень та спеціального фонду 

0,00 гривень. 
 

5. Підстави для виконання бюджетної програми ЗаконУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні» ,Бюджетний Кодекс 

України, Закон України від 10.07.2003р.№ 1102 «Про поховання та похоронну справу» Закон України «Про соціальний захист 

населення», Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018р.№ 688, Наказ Міністерства Фінансів від 02.08.2010р.№ 

805 «Про запровадження основних підходів  до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів(зі змінами)рішення Тур’є-Реметівської сільської ради від 24.12.2020 року «Про  бюджет Тур’є-Реметівської  

сільської територіальної громади на 2021 рік» рішення Тур’є- Реметівської сільської ради від 25.03.2021 року  № 97 «Про 

внесення змін до   рішення Тур’є- Реметівської сільської ради від 24.12.2020 року  № 37 «Про  бюджет Тур’є-Реметівської 

сільської  територіальної громади  на 2021 рік» 

 

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

 
N з/п Ціль державної політики 

1 Проведення заходів щодо введення в експлуатацію новозбудованих обєктів 

 

 

 

 
N 

з/п 
Завдання 

1  Проведення заходів щодо введення в експлуатацію новозбудованих обєктів 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Тур’є-Реметівського сільського 

 голови 

 (найменування головного розпорядника 

 коштів місцевого бюджету) 

 від 08.04.2021 року   N _38/02-03______ 

7. Мета бюджетної програми 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

 Програма приватизації  комунального майна 28000  28000 

     

Усього 28000  28000 

 

 

 

 
N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 Обсяг видатків             грн Кошторис 28000  28000 

2 продукту      

 Кількість обєктів шт Внутрішньо-управлінський 

облік 
3  3 

3 ефективності      

 Середня вартість одної інвентарної справи            Грн. кошторис 9333  9333 

4 якості      

 Питома вага кількості  обєктів що  вводяться 

в експлуатацію 

% Розрахунково 100  100 

 

                                                                                                                                          Надія .ДЕВІЦЬКА 

Керівник установи  
 

__________________ 
(підпис) 

 __________________________________ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

   Оксана ЛЕВКО 

 Начальник 

фінансового відділу 

__________________ 
                  (підпис) 

 __________________________________ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

 

 

 

 

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

2 Проведення заходів щодо введення в експлуатацію новозбудованих обєктів 28000  28000 

Усього 28000  28000 

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

гривень 

11.Результативні показники бюджетної програми 



 

 

 

                                                                                                  

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

 

 

1. 

 

 

 

0100000 
(код) 

 

 

 

Тур’є- Реметівська сільська рада  04351280 

(найменування головного розпорядника) 

2. 0110000 
(код) 

_Тур’є-Реметівська сільська рада  04351280 
(найменування відповідального виконавця) 

3. 0117367 
(код) 

0490 
(КФКВК) 

Виконання інвестицій проектів в рамках реалізації заходів 

спрямованих на  розвиток системи охорони здоровя  
(найменування бюджетної програми) 

Код бюджету 0755700000 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  252471,53 гривень, у тому числі загального фонд 00 гривень та спеціального фонду 

252471,53 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми ЗаконУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні» ,Бюджетний Кодекс 

України, Закон України « Про благоустрій» від 06.09.2005р.№ 2807-1Y , Наказ Міністерства Фінансів від 

02.08.2010р.№ 805 «Про запровадження основних підходів  до впровадження програмно-цільового методу 

складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами), рішення Тур’є- Реметівської сільської ради від 24.12.2020 

року «Про  бюджет Тур’є-Реметівської  сільської територіальної громади на 2021рік» » рішення Тур’є- 

Реметівської сільської ради від 25.03.2021 року  № 97 «Про внесення змін до   рішення Тур’є- Реметівської 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Тур’є-Реметівського 

Сільського  голови 

 (найменування головного розпорядника 

 коштів місцевого бюджету) 

 від 08.04.2021 року   N _38/02-03____ 



сільської ради від 24.12.2020 року  № 37 «Про  бюджет Тур’є-Реметівської сільської  територіальної громади  на 

2021 рік» 

 

 

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

 

N з/п Ціль державної політики 

1 Виконання інвестицій проектів в рамках реалізації заходів спрямованих на  розвиток системи охорони здоровя 

 

 

 

 

 

N з/п Завдання 

1 Виконання інвестицій проектів в рамках реалізації заходів спрямованих на  розвиток системи охорони здоровя 

 

   9.Напрями використання бюджетних коштів 

7. Мета бюджетної програми 

Виконання інвестицій проектів в рамках реалізації заходів спрямованих на  розвиток системи 

охорони здоровя 

 8. Завдання бюджетної програми 

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

1 2 3 4 5 

1 Виконання інвестицій проектів в рамках реалізації заходів спрямованих на  розвиток системи охорони 

здоровя 

 252471,53 252471,53 

1.1    Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Туря Пасіка Перечинського району   252471,53 252471,53 



 

 

 

 

 

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

Гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

1     

    



 

 

 

 

 

 

 

11.Результативні показники бюджетної програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п Показники Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в 

с.Туря Пасіка Перечинського району 

 Кошторис  252471,53 252471,53 

2 Продукту      

 Кількість обєктів Од. Проектно-кошторисна 

документація 

 1 1 

3 ефективності      

 Виділені кошти на реалізацію проекту грн кошторис  252471,53 252471,53 

       

4 якості      

 Питома вага виділених коштів на реалізаці проектів у 

загальній сумі необхідних видатків 

% Розрахунково              24,8 24,8 

                 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи   

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                                       Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 



 

Начальник  фінансового відділу                Оксана ЛЕВКО 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 
 

 

 

1. 

 

 

 

0100000 
(код) 

 

 

 

Тур’є-Реметівська сільська рада 04351280 
(найменування головного розпорядника) 

2. 0110000 
(код) 

Тур’є- Реметівська сільська рада 04351280 
(найменування відповідального виконавця) 

3. 0117461 
(код) 

0456 
(КФКВК) 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  

за рахунок коштів місцевого бюджету 
(найменування бюджетної програми) 

Код  Бюджету 0755700000 
 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 193630,00гривень, у тому числі загального фонду50000,00 гривень та спеціального фонду 

143630.00гривень. 
 

5. Підстави для виконання бюджетної програми ЗаконУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні» ,Бюджетний Кодекс 

України, , Наказ Міністерства Фінансів від 02.08.2010р.№ 805 «Про запровадження основних підходів  до впровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами) , рішення Тур’є- Реметівської сільської 

ради від 24.12.2020 року  № 37 «Про  бюджет Тур’є-Реметівської сільської  територіальної громади  на 2021 рік» рішення 

Тур’є- Реметівської сільської ради від 25.03.2021 року  № 97 «Про внесення змін до   рішення Тур’є- Реметівської сільської 

ради від 24.12.2020 року  № 37 «Про  бюджет Тур’є-Реметівської сільської  територіальної громади  на 2021 рік» 
 

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

 
N з/п Ціль державної політики 

1 Забезпечення життєвоважливих інтересів  населення, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності шляхом поліпшення 

стану автодоріг 

 

 

 

 

 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Тур’є-Реметівського 

сільського голови 

 (найменування головного розпорядника 

 коштів місцевого бюджету) 

 від 08.04.2021 року   N _38/02-03________ 

7. Мета бюджетної програмиУтримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

 

8.Завдання бюджетної програми 

N 

з/п 
Завдання 

1 Покращення існуючого стану та якості доріг комунальної власності    

 

 

 



 

 

 

 

 

з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд  усього 
1 2 3   4  5   

Усього    

 

 

11.Результативні показники  бюджетної програми 

 

 
N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 Обсяг видатків для  ремонту сільських доріг Грн. Розрахунок 50000 143630 193630 

2 продукту      

 Кількість проведених робіт ремонту Од. Акти виконаних робіт 7 4 11 

3 ефективності      

 Середня вартість одного проведеного по 

точного ремонту 

           Грн. Розрахунок  7,1 35,9 17,6 

4 якості      

 Динаміка кількості проведених робіт по 

поточному ремонту доріг  у порівнянні  з 

попереднім роком 

% Розрахунок 100 100 100 

 

 Керівник установи                                                           Надія  ДЕВІЦЬКА    

                                                                                                                          

 Начальник фінансового відділу                                                                                      Оксана ЛЕВКО 

  

 

 

 

 

 

 
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

1 Утримання в належному стані доріг та вулиць населених пунктів сільської ради 50000  50000 

2 Виготовлення проектно-кошторисної документації документації на капітальний ремонт 

вулиць 

 143630 143630 

                разом 50000 143630 193630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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