
ЗАТВЕРДЖЕНО

від 18-11-2022 N 96/02-03

2022 рік

1. (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) (0) (1) (5) (0) (0) (1) (1) (1) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 13 762 373

13 722 373 40 000 гривень.
5.

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 23.12.2021 року № 528 «Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік»
Рішення Тур’є–Реметівської  сільської ради  Про внесення змін до рішення 12-ї сесії сільської ради від 23 грудня 2021 року № 528 «Про бюджет Тур’є-
Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік» №553 від 15.02.2022 року, рішення виконавчого комітету №106 від 10.05.2022 року , рішення
виконавчого комітету №152 від 08.07.2022 року, рішення виконавчого комітету №191 від 11.08.2022 року; рішення виконавчого комітету №226 від
11.10.2022 року, рішення виконавчого комітету №242 від 07.11.2022 р.

(найменування бюджетної програми)

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

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника)

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне
та матеріально-технічне забезпечення

діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її

створення), міської, селищної, сільської
рад

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 08.12.2022 13:34



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 забезпечення інформаційних систем 70 000 40 000 110 000

2

забезпечення належного функціонування
апарату ради та її виконавчого комітету 13 652 373 - 13 652 373

13 722 373 40 000 13 762 373

10.

(грн)

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

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

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

Завдання
Забезпечення виконання сільською радою наданих законодавством повноважень у сфері управління



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 52,00 - 52,00

2 продукту

1
кількість отриманих листів, звернень,
заяв, скарг

од. внутрішній облік
3 616,00 - 3 616,00

2

кількість прийнятих нормативно-
правових актів

од. рішення виконкому,
сесій,
розпорядження
сільського голови

1 112,00 - 1 112,00

3 ефективності

1

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

од. звіт про звернення
громадян 3 616,00 - 3 616,00

2

кількість прийнятих нормативно-
правових актів

од. рішення виконкому,
сесій,
розпорядження
сільського голови

1 112,00 - 1 112,00

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



3

витрати на утримання однієї штатної
одиниці

тис.грн. Рішення сесії №528
від 23.12.2021 р. 255,00 - 255,00

4 якості

1

динаміка збільшення витрат на
утримання однієї штатної одиниці в
порівнянні з попереднім роком

відс. фінансовий звіт за
2021 рік 119,00 - 119,00

(підпис)

(підпис)

08.12.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Надія ДЕВІЦЬКА
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-03-2022 N 30-02/03

2022 рік

1. (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(3)(2)(1)(0) (3) (2) (1) (0) (1) (0) (5) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 32 000

32 000 - гривень.
5.

Конституція України від 28.06.1996.року(зі змінами). Бюджетний кодекс України від 15.09.2020 року(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України
від 26,08.2014р.№836"Про деякі
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами,наказ Міністерства фінансів України від
20.09.2017р.№793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"зі змінами,Закон України №1082-
ХI вiд 15.12.2020р. "Про Державний бюджет України" на поточний бюджетний рік,Наказ МФУ "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002р.
№1098(зі змінами),  Рішення Тур’є–Реметівської  сільської ради  Про внесення змін до рішення 12-ї сесії сільської ради від 23 грудня 2021 року № 528
«Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік» №553 від 15.02.2022 року

(найменування бюджетної програми)

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

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника)

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця)

Організація та проведення громадських
робіт

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 22.03.2022 13:28



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Зменшення заборгованості зі сплати
аліментів за рахунок виконання
оплачуваних суспільно-корисних робіт

32 000 - 32 000

32 000 - 32 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Забезпечення належного виконання рішень щодо стягнень аліментів шляхом виконання оплачуваних суспільно-корисних робіт, що дозволить вирішувати проблеми сільської ради з питань благоустрою

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

посилення захисту дітей

Завдання
Забезпечення органiзацi та проведення громадських робiт



1 2 3 4 5

1

Програма організації суспільно корисних
робіт для порушників,  на яких накладено
адміністративне стягнення у вигляді
суспільно-корисних робіт на 2022 рік

32 000 - 32 000

32 000 - 32 000

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1
обсяг видатків на виконання суспільно-
корисних робіт

грн. розрахунок
32 000,00 - 32 000,00

2 продукту

2 кількість працівників осіб розрахунок 5,00 - 5,00
3 ефективності
3 середні витрати на одного працівника грн. розрахунок 6 500,00 - 6 500,00
4 якості

4
динаміка проведення робіт у порівняння з
попереднім роком

відс. розрахунок
100,00 - 100,00

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Надія ДЕВІЦЬКА
(ініціали/ прізвище)

Фінансовий відділ Тур`є-реметівської сільської ради



(підпис)

22.03.2022

М. П.

Дата погодження

(ініціали/ прізвище)

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу Оксана ЛЕВКО

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 25-10-2022 N 88/02-03

2022 рік

1. (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(3)(2)(3)(0) (3) (2) (3) (0) (1) (0) (7) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 600 000

600 000 - гривень.
5.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР ( зі змінами та доповненнями); Закон України " Про Державний бюджет України на 2022 рік",
Бюджетний кодекс України від
08.07.2010 р. № 2456-17( зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами
та доповненнями); Наказ
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання за виконання
місцевих бюджетів, Наказ
Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року .N«793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів» ( зі змінами та
доповненнями), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення",рішення виконавчого комітету
№45 від 28.03.2022 року, рішення виконавчого комітету №80  від 10.05.2022 року,  рішення виконавчого комітету №226 від 11.10.2022 року

(найменування бюджетної програми)

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

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника)

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця)Видатки, пов`язані з наданням

підтримки внутрішньо перемішеним
та/або евакуйованим особам у зв`язку із

введенням воєнного стану

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 31.10.2022 09:25



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Харчування внутрішньо переміщених
осіб, придбання паливно мастильних
матеріалів і поточний ремонт будівель
для розміщення внутрішньо переміщених
осіб

600 000 - 600 000

600 000 - 600 000

10.

(грн)

Забезпечення надання допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечення підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із веденням воєнного стану

Завдання
Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у звязку із введенням воєнного стану



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма "Турбота" 600 000 - 600 000

600 000 - 600 000

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1

Поточний ремонт приміщень для
розміщення внутрішньо переміщених
осіб

грн. проектно-
кошторисна
документація

495 000,00 - 495 000,00

1
Обсяг видатків на мастильно-паливні
матеріали

грн. кошторис
45 000,00 - 45 000,00

1

Обсяг видатків на харчування
внутрішньо переміщеним
та/або евакуйованим особам у зв`язку із
введенням воєнного стану

грн. кошторис

60 000,00 - 60 000,00

2 продукту

2

Кількість осіб, які потребують
підтримки, зареєстрованих на
території Тур`є-Реметівської
територіальної громади, тимчасово
проживаючих

осіб Реєстр осіб

1 980,00 - 1 980,00

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



2

Кількість зареєстрованих на території
Тур`є-Реметівської територіальної
громади осіб, тимчасово проживаючих

осіб Реєстр осіб

1 980,00 - 1 980,00

3 ефективності

3

Середні видатки на 1 особу,яка потребує
підтримки (зареєстровану,
тимчасово проживаючу)

грн. розрахунково

151,50 - 151,50

3

Середні видатки на 1 особу
(зареєстровану, тимчасово проживаючу)

грн. розрахунково

151,50 - 151,50

4 якості

4

відсоток осіб охоплених наданням
підтримки до загальної кількості осіб, які
потребують такої підтримки

відс. розрахунково

100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

31.10.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Надія ДЕВІЦЬКА
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 18-11-2022 N 96/02-03

2022 рік

1. (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0) (6) (0) (3) (0) (0) (6) (2) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 885 000

885 000 - гривень.
5.

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 23.12.2021 року №528 «Про  бюджет Тур’є-Реметівської
сільської територіальної громади на 2022рік»  Рішення Тур’є–Реметівської  сільської ради  Про внесення змін до рішення 12-ї сесії сільської ради від 23
грудня 2021 року № 528 «Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік» №553 від 15.02.2022 року, рішення виконавчого
комітету №242 від 07.11.2022

(найменування бюджетної програми)

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

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника)

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених
пунктів

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 08.12.2022 13:33



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення благоустрою населених
пунктів сільської ради 885 000 - 885 000

885 000 - 885 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Поліпшення благоустрою населених пунктів

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

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

Завдання
Утримання в належному стані об`єктів благоустрою на території сільської ради



1

Програма благоустрою населених пунктів
Тур'є-Реметівської сільської ради 885 000 - 885 000

885 000 - 885 000

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

вивезення твердих побутових відходів куб.м. акт виконаних
робіт 72,00 - 72,00

1
площа, що підлягає прибиранню, догляду га. розрахунково

3,00 - 3,00

2
кількість об`єктів дорожнього
господарства (в розрізі їх видів)

од. розрахунково
2,00 - 2,00

3
загальна площа кладовищ, що потребує
благоустрою

га. розрахунково
10,00 - 10,00

4 обсяг електроенергії кВт.год розрахунково 200 000,00 - 200 000,00

5
Ремонт вуличного освітлення із заміною
світильників

шт. розрахунково
100,00 - 100,00

2 продукту
кількіст вивезених твердих побутових
відходів

куб.м. акт виконаних
робіт 72,00 - 72,00

1 кількість встановлених світлоточок од. розрахунково 750,00 - 750,00
3 ефективності

середньомісячні витрати на вивезення
твердих побутових відходів

грн. згідно тарифу
1 500,00 - 1 500,00

1

середньорічний обсяг спожитої
електроенергії на одну світлоточку

грн. внутрішньо-
управлінський
облік

272,50 - 272,50

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



2
середні витрати на догляд 1 га території тис.грн. розрахунково

5 000,00 - 5 000,00

3
середньорічні витрати на благоустрій 1 га
кладовища

тис.грн. розрахунково
1 000,00 - 1 000,00

4 якості
динаміка зростання вивезених відходів відс. акт виконаних

робіт 85,00 - 85,00

1
питома вага змінених електроламп та
світильників до загальної потреби

відс. розрахунково
100,00 - 100,00

2
динаміка зростання площ, що
благоустроєні

відс.
150,00 - 150,00

(підпис)

(підпис)

08.12.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Надія ДЕВІЦЬКА
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 09-02-2022 N 13-02/03

2022 рік

1. (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(6)(0)(9)(0) (6) (0) (9) (0) (0) (6) (4) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 20 000

20 000 - гривень.
5.

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 23.12.2021 року №528 «Про  бюджет Тур’є-Реметівської
сільської територіальної громади на 2022 рік»

(найменування бюджетної програми)

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

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника)

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері житлово-
комунального господарства

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 22.02.2022 09:38



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Проведення експертної  грошової оцінки
комунального майна 20 000 - 20 000

20 000 - 20 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

    Проведення експертної  грошової оцінки комунального майна

Завдання
    Проведення експертної  грошової оцінки комунального майна



1
Програма приватизації комунального
майна 20 000 - 20 000

20 000 - 20 000

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
1 обсяг видатків грн. кошторис 20 000,00 - 20 000,00

2 продукту

1

кількість обєктів шт. внутрішньо-
управлінський
облік

8,00 - 8,00

3 ефективності

1
середня вартість експертної оцінки
одного обєкта

грн. кошторис
2 500,00 - 2 500,00

4 якості

1
питома вага обєктів що будуть надаватися
в оренду

відс. розрахунково
20,00 - 20,00

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Надія ДЕВІЦЬКА
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-реметівської сільської ради



22.02.2022

М. П.

Дата погодження

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-03-2022 N 30-02/03

2022 рік

1. (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(7)(1)(3)(0) (7) (1) (3) (0) (0) (4) (2) (1) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 10 000

10 000 - гривень.
5.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254/96), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року№2456-VI зі змінами
та доповненнями,внесеними Законами України),Закон України «Про Державний бюджет на 2021 рік»;Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.1997р.№280/97-ВР зі змінами; Наказ Міністерства Фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836 зі змінами; Рішення Тур’є–Реметівської  сільської ради  Про внесення змін до
рішення 12-ї сесії сільської ради від 23 грудня 2021 року № 528 «Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік» №553 від
15.02.2022 року

(найменування бюджетної програми)

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

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника)

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця)

Здійснення заходів із землеустрою

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 22.03.2022 13:27



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Проведення незалежної оцінки
земельних ділянок 10 000 - 10 000

10 000 - 10 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Ефективне використання та підвищення цінності земельних ресурсів

Завдання
Розробка технічної документації із землеустрою щодо продажу земельної ділянки



- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
1 обсяг видатків на незалежні оцінки грн. розрахунково 10 000,00 - 10 000,00

2 продукту

2
кількість запланованих незалежних
оцінок

од. розрахунково
4,00 - 4,00

3 ефективності

3
середня вартість одної незалежної оцінки грн. розрахунково

2 500,00 - 2 500,00

4 якості

4
відсоток оцінених земель до тих, які
потрібно оцінити

відс. відсоток
100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

22.03.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Надія ДЕВІЦЬКА
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-реметівської сільської ради



{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 25-10-2022 N 88/02-03

2022 рік

1. (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(7)(3)(6)(3) (7) (3) (6) (3) (0) (4) (9) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 4 258 674

- 4 258 674 гривень.
5.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254/96), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року№2456-VI зі змінами
та доповненнями,внесеними Законами України),Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік»;Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.1997р.№280/97-ВР зі змінами; Наказ Міністерства Фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836 зі змінами; ), Рішення Тур’є–Реметівської  сільської ради  Про внесення змін до
рішення 12-ї сесії сільської ради від 23 грудня 2021 року № 528 «Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік» №553 від
15.02.2022 року,  рішення виконавчого комітету №226 від 11.10.2022 року

(найменування бюджетної програми)

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

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника)

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця)Виконання інвестиційних проектів в

рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку

окремих територій

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 31.10.2022 09:25



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Капітальний ремонт вул.. Лесі Українки
в с.Тур’ї Ремети Ужгородського району
Закарпатської області - 112 649 112 649

2

Капітальний ремонт вул.Грушевського в
с.Порошково Перечинського району,
Закарпатської  області

- 1 534 399 1 534 399

3

Капітальний ремонт вул. Лісова   в
с.Лумшори Ужгородського району
Закарпатської області

- 42 036 42 036

забезпечення  виконання  інвестиційних проектів  в рамках здійснення   заходів  щодо  соціально-економічного розвитку  окремих територій

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

виконання  інвестиційних проектів  в рамках здійснення   заходів  щодо  соціально-економічного розвитку  окремих територій

Завдання
забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій



4

Капітальний ремонт вул.Зелена  від
будинку №1 до будинку №43 в с.Тур’ї
Ремети Ужгородського району
Закарпатської області

- 2 569 590 2 569 590

- 4 258 674 4 258 674

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1

Капітальний ремонт вул.Зелена  від
будинку №1 до будинку №43 в с.Тур’ї
Ремети Ужгородського району
Закарпатської області

грн. проектно-
кошторисна
документація - 2 569 590,06 2 569 590,06

1

Капітальний ремонт вул.Грушевського в
с.Порошково Перечинського району,
Закарпатської  області

грн. проектно-
кошторисна
документація

- 1 534 399,00 1 534 399,00

Усього

Усього

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

Результативні показники бюджетної програми:



1

Капітальний ремонт вул. Лісова   в
с.Лумшори Ужгородського району
Закарпатської області

грн. проектно-
кошторисна
документація

- 42 035,73 42 035,73

1

Капітальний ремонт вул. Лесі Українки  в
с.Тур’ї Ремети Ужгородського району
Закарпатської області

грн. проектно-
кошторисна
документація - 112 649,07 112 649,07

1

Видатки на реалізацію інвестиційного
проекту

грн. проектно-
кошторисна
документація

- 4 258 673,86 4 258 673,86

2 продукту
Кількість  обєктів од. проектно-

кошторисна
документація

- 4,00 4,00

3 ефективності
виділені кошти на   реалізацію проектів грн. кошторис - - -

4 якості
Питома вага  виділених коштів на
реалізацію проектів у загальній сумі
необхідних видатків

відс. розрахунок

- 100,00 100,00

(підпис)

(підпис)

31.10.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Надія ДЕВІЦЬКА
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-реметівської сільської ради



{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 20-07-2022 N  61-02/03

2022 рік

1. (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(7)(4)(6)(1) (7) (4) (6) (1) (0) (4) (5) (6) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 690 000

580 000 110 000 гривень.
5.

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 23.12.2020 року  № 528 «Про  бюджет Тур’є-Реметівської сільської  територіальної громади  на 2022 рік»  Рішення
Тур’є–Реметівської  сільської ради  Про внесення змін до рішення 12-ї сесії сільської ради від 23 грудня 2021 року № 528 «Про бюджет Тур’є-
Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік» №553 від 15.02.2022 рокурішення виконавчого комітету від 08.07.2022 року№152

(найменування бюджетної програми)

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

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника)

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за

рахунок коштів місцевого бюджету

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 21.07.2022 16:05



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2

9.

(грн)

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 80 000 - 80 000

2

Капітальний ремонт проїзної частини
вул.Вакарова від буд.5А до буд.40 в
с.Раково Ужгородського району
Закарпатської області

- 30 000 30 000

3

капітальний ремонт берегоукріплення від
буд.62 до буд.63 по вул.Воєводино в
с.Тур'я Пасіка Ужгородського району
Закарпатської області

- 80 000 80 000

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

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

Завдання
Покращення існуючого транспортно-експлуатаційного стану та якості доріг комунальної власності
очистки вулиць комунальної власності населених пунктів



4

аварійні, відновні роботи та
експлуатаційне утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого
значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах
відповідно до переліків, затверджених
обласними військовими адміністраціями
на період дії воєнного стану з
урахуванням пропозиції Міноборони,
ДСНС, Держприкордонслужби та
сільських, селищних, міських голів

500 000 - 500 000

580 000 110 000 690 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Усього

Усього

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

Результативні показники бюджетної програми:



1

Виготовлення  проектно-кошторисної
документації "капітальний ремонт
берегоукріплення від буд.62 до буд.63 по
вул.Воєводино в с.Тур`я Пасіка
Ужгородського району Закарпатської
області"

грн. розрахунково

- 80 000,00 80 000,00

1

Виготовлення проектно-кошторисної
документації на "Капітальний ремонт
проїзної частини вул.Вакарова від буд.5 А
до буд.40 в с.Раково Ужгородського
району Закарпатської області"

грн. розрахунково

- 30 000,00 30 000,00

1
обсяг видатків для утримання сільських
доріг

грн. розрахунок
580 000,00 - 580 000,00

2 продукту

2 кількість обєктів од. бюджетний запит - 2,00 2,00

2
кількість відпрацьованих м/годин годин акт виконаних

робіт 130,00 - 130,00

3 ефективності
3 виділені кошти на реалізацію проектів грн. кошторис - - -

3 середня вартість очистки однієї вулиці грн. розрахунок 1 330,00 - 1 330,00
4 якості

4

питома вага виділених коштів на
реалізацію проектів у загальній сумі
необхідних видатків

відс. розрахунок

- 100,00 100,00

4

динаміка кількості проведених обсягів по
очистці вулиць у порівнянні з попереднім
роком

відс. розрахунок

160,00 - 160,00

(підпис)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи Надія ДЕВІЦЬКА

(ініціали/ прізвище)



(підпис)

21.07.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-03-2022 N 30-02/03

2022 рік

1. (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(7)(6)(5)(0) (7) (6) (5) (0) (0) (4) (9) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 10 000

10 000 - гривень.
5.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Наказ
Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання,
Рішення Тур’є–Реметівської  сільської ради  Про внесення змін до рішення 12-ї сесії сільської ради від 23 грудня 2021 року № 528 «Про бюджет Тур’є-
Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік» №553 від 15.02.2022 року

(найменування бюджетної програми)

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

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника)

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця)

Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 22.03.2022 13:28



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Здійснення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї 10 000 - 10 000

10 000 - 10 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Досягнення ефективного використання земельних ресурсів в селах громади

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Досягнення ефективного використання зелельних ресурсів в селах громади

Завдання
Проведення експертної грошової оцінки земельнох ділянок



- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
1 експертна грошова оцінка грн. кошторис 10 000,00 - 10 000,00

2 продукту

2
кількість земельних ділянок шт. планові показники

4,00 - 4,00

3 ефективності

3
середні видатки по оплаті експертної
оцінки

грн. розрахунок
2 500,00 - 2 500,00

4 якості
4 рівень готовності грошової оцінки відс. розрахунок 100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

22.03.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Надія ДЕВІЦЬКА
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-реметівської сільської ради



{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 18-11-2022 N 96/02-03

2022 рік

1. (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(8)(3)(4)(0) (8) (3) (4) (0) (0) (5) (4) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 49 500

- 49 500 гривень.
5.

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 23.12.2021 року № 528 «Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік»
Рішення Тур’є–Реметівської  сільської ради  Про внесення змін до рішення 12-ї сесії сільської ради від 23 грудня 2021 року № 528 «Про бюджет Тур’є-
Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік» №553 , рішення виконавчого комітету №242 від 07.11.2022 р.

(найменування бюджетної програми)

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

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника)

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця)

Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 08.12.2022 13:33



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Охорона  та раціональне використання
природних ресурсів - 49 500 49 500

- 49 500 49 500

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

охорона та раціональне використання природних ресурсів

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечення екологічної безпеки

Завдання
Розроблення схеми санітарної очистки населених пунктів Тур`є-Реметівської сільської ради



1
програма природоохоронних та
екологічних заходів - 49 500 49 500

- 49 500 49 500

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків грн. кошторис - 49 500,00 49 500,00

2 продукту
Розроблення схеми санітарної очистки
населених пунктів Тур`є-Реметівської
сільської ради

кількість планові показники

- 1,00 1,00

3 ефективності
Вартість дослідження грн. проектно-

кошторисна
документація

- 49 500,00 49 500,00

4 якості
Питома вага виділених коштів на
реалізацію проектів у загальній сумі
необхідних видатків

відс. розрахунково

- 100,00 100,00

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Надія ДЕВІЦЬКА
(ініціали/ прізвище)

Фінансовий відділ Тур`є-реметівської сільської ради



(підпис)

08.12.2022

М. П.

Дата погодження

(ініціали/ прізвище)

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу Оксана ЛЕВКО

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-03-2022 N 30-02/03

2022 рік

1. (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(8)(8)(3)(1) (8) (8) (3) (1) (1) (0) (6) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 50 000

- 50 000 гривень.
5.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254/96),Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року№2456-VI зі змінами та
доповненнями,внесеними Законами України),Закон України «Про Про місцеве самоврядування в Україні»;Постанова Кабінету  Міністрів України
№1211 від 03.08.1998р."Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі";Постанова Кабінету Міністрів України №1597 від 05.10.1998р. "Про затвердження правил надання довгострокових кредитів
індивідуальним забудівникам житла на селі" (зі змінами та доповненнями);Указ Президента України №222 від 23.07.1998р."Про заходи щодо підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі";Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  Рішення Тур’є–Реметівської  сільської ради  Про внесення змін до рішення
12-ї сесії сільської ради від 23 грудня 2021 року № 528 «Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік» №553 від
15.02.2022 року

(найменування бюджетної програми)

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

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника)

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця)

Надання довгострокових кредитів
індивідуальним забудовникам житла на

селі

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 22.03.2022 13:28



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Здійснення виплат, пов'язаних з наданням
довгострокових кредитів індивідуальним
забудовникам житла на селі - 50 000 50 000

- 50 000 50 000

10.

(грн)

Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріям громадян

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріям громадян

Завдання
Здійснення виплат,пов`язаних з наданням довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма "Власний дім"  на 2021-2025
роки» - 50 000 50 000

- 50 000 50 000

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг витрат,які передбачені на надання
довгострокових кредитів

грн. кошторис
- 50 000,00 50 000,00

2 продукту
Кількість осіб,яким планується надати
довгостроковий в поточному році за
умови спів фінансування з усіх рівнів
бюджету

осіб дані фонду

- 5,00 5,00

3 ефективності
- - -

4 якості
- - -

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Надія ДЕВІЦЬКА
(ініціали/ прізвище)



(підпис)

22.03.2022

М. П.

Дата погодження

(ініціали/ прізвище)

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 25-10-2022 N 88/02-03

2022 рік

1. (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(9)(8)(0)(0) (9) (8) (0) (0) (0) (1) (8) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 330 000

260 000 70 000 гривень.
5.

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  Про внесення змін до рішення 12-ї сесії сільської ради від 23 грудня 2021 року № 528 «Про бюджет Тур’є-
Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік» №553 від 15.02.2022 року,  рішення виконавчого комітету №226 від 11.10.2022 року

(найменування бюджетної програми)

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

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника)

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця)Субвенція з місцевого бюджету

державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного

розвитку регіонів

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 31.10.2022 09:25



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

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

260 000 70 000 330 000

260 000 70 000 330 000

10.

(грн)

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

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

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

Завдання
Субвенція з місцевого бюджету  державному  бюджету на виконання програм  соціально-економічного  розвитку  регіонів



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма організації та забезпечення
мобілізаційної
підготовки, територіальної оборони,
призову на
строкову військову службу та військово
патріотичного
виховання населення Тур’є – Реметівської
сільської
територіальної громади на 2022 рік»

30 000 - 30 000

2

Компрексна програма профілактики
злочинності на
території Тур'є-Реметівської ТГ на
2021-2023 роки

30 000 70 000 100 000

60 000 70 000 130 000

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
1 Обсяг фінансового ресурсу грн. кошторис 260 000,00 70 000,00 330 000,00

2 продукту

2
Кількість підрозділів що отримують
фінансову підтримку

од. кошторис
1,00 1,00 2,00

3 ефективності
3 розмір фінансової підтримки грн. розрахунок 260 000,00 70 000,00 330 000,00

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



4 якості
- - -

(підпис)

(підпис)

31.10.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Надія ДЕВІЦЬКА
(ініціали/ прізвище)

Оксана ЛЕВКО

Фінансовий відділ Тур`є-реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


