
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22 жовтня 2020 року № 393

Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 10.02.2020 №34
“Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, на виконання ст.20, 23 Бюджетного кодексу
України, рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від
23.12.2019 року №945 "Про бюджет Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік", рішення 31 сесії Гребінківської міської
ради 7 скликання від 27.02.2020 року №1065 "Про внесення змін до бюджету
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення
32 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020
року №1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік", рішення 33 сесії Гребінківської міської
ради 7 скликання від 10.04.2020 року №1119 "Про внесення змін до бюджету
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення
34 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.05.2020 року №1157
"Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік", рішення 35 сесії Гребінківської міської
ради 7 скликання від 23.06.2020 року №1194 "Про внесення змін до бюджету
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення
36 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.07.2020 року №1219
"Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік", рішення 37 (позачергової) сесії
Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.08.2020 року №1252 "Про
внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік", рішення 38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання
від 22.09.2020 року №1277 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення 39
(позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 року
№1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної



територіальної громади на 2020 рік" та Правил складання паспортів
бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (із змінами):

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік Виконавчого
комітету Гребінківської міської ради за КПКВК МБ 0210150, 0211010, 0211020,
0211090, 0211100, 0211150, 0211162, 0211170, 0213242, 0214030, 0214040,
0214060, 0216017, 0216030, 0217350, 0217461, 0218311, в новій редакції, що
додаються.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника
відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету
Гребінківської міської ради Черненкову І.В.

Заступник міського голови В.М. Зінченко



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

15 901 471,00 гривень, у тому числі загального фонду

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0210150 0150 0111

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 886 146,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 15 325,00

22 жовтня 2020 року № 393 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

16521000000

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 згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

5. Підстави для виконання бюджетної програми



1

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

№ з/п

УСЬОГО 15 886 146,00

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 5
15 886 146,00

4

15 325,00 15 901 471,00

0,00 9 325,00 9 325,00

1 6 000,00 15 892 146,00

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку об`єднаної територіальної громади

гривень

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради.

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

№ з/п

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,                                                                                                                                                                                                                                                                      Закон 

України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами),

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

бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами), 

Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",                                 

Рішення 31 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.02.2020 р.№1065 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", 

Рішення 32 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", Рішення  33 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.04.2020 р.№1119 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", Рішення  34 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.05.2020 р.№1157 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  35 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.06.2020 р.№1194 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" , Рішення  36 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.07.2020 р.№1219 "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  37 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.08.2020 р.№1252 "Про внесення 

змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про 

внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 

20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" .  

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

Загальний фонд Спеціальний фонд

Матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

2 Придбання обладнання довгострокового користування

2



1

Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг

відс.

Кількість вчасно опрацьованих 

листів, звернень, заяв, 

скарг/кількість отриманих листів, 

звернень, заяв, скарг

100 0 100

4 Якості

76

Усього

4

14 969,00

гривень

1
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
14969,00 0,00 14969,00

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

1

2 Продукту

0,00

2 0501 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації 2 050 0

2

66,501 Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 66,50

Усього 14 969,00 0,00

1 5

Затрат

53

№ з/п

2 3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

42

2 Витрати на придбання обладнання грн. Кошторис 0,00 9 325,00 9 325,00

Кількість розроблених розпоряджень, рішень од. Журнали реєстрацій 1 750 0 1 750

3

оборотні відомості товарно-

матеріальних цінностей, накладна 0 1 1

Ефективності

0 30

3
Кількість одиниць придбаного обладнання

од.

2
Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника

од.
розрахунок(журнали 

реєстрації/штатний розпис) 26

1
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника од.
журнал реєстрації /штатний розпис

30

4

Середні видатки на придбання одиниці обладнання

грн.

Кошторис, звіт про надходження і 

використання інших надходжень 

спеціального фонду  (Форма №4-

3м), накладна

0,00 9 325,00 9 325,00

0 26

238 979,643

Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Кошторис, звіт про надходження і 

використання загального фонду  

(Форма №2м)р.010/штатний 

розпис

238 889,41 90,23



М.П.

1003
Відсоток забезпечення працівників обладнанням

відс.
Розрахунково

0 100

2

Частка прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника

відс.

Заступник міського голови               В.М. Зінченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020 року

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

Кількість прийнятих 

розпоряджень, рішень на одного 

працівника/кількість розроблених 

розпоряджень, рішень

100 0 100



1.

2.

3.

04057406
(код за ЄДРПОУ)

16521000000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 446 460,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 635 416,47

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

13 081 876,47 гривень, у тому числі загального фонду

22 жовтня 2020 року № 393

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)



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

1

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

Конституція України,

Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII,  

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III, 

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 20.09.2017 року №793 Про затвердження складових прогрмної класифікації видатків та кедитування місцевих бюджетів (зі змінами і 

доповненнями), 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Освіта", Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік", Рішення 31 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.02.2020 р.№1065 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік", Рішення 32 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", Рішення  33 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.04.2020 р.№1119 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  34 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.05.2020 р.№1157 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  36 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.07.2020 р.№1219 "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про внесення змін до 

бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про 

внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".    

135 160,00 11 679 420,00

УСЬОГО

1 500 256,47 1 402 456,47

Ціль державної політики

1 Забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти

1

5

635 416,47 13 081 876,47

2
Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та 

виховання дітей
11 544 260,00

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

№ з/п

7. Мета бюджетної програми

12 446 460,00

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

902 200,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Організація харчування в дошкільному закладі

4



4
Затрат

№ з/п

6 7

101,15

5,00

465,00

26 505,00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформації
Одиниця 

виміру

2

4

53

Усього 19 617,00 0,00 19 617,00

гривень

1 5

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

18,00 0,00 18,00

1

кількість дошкільних навчальних закладів

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

5,00 0,00 5,00

2

41,10

3
Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому 

числі:
од.

Штатний розпис
101,15 0,00

№ з/п

2

Усього

1

3

1
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
19 617 0,00 19 617

кількість груп

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

5
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 

персоналу
од.

Штатний розпис
5,00 0,00

4 педагогічного персоналу од. Штатний розпис 41,10 0,00

859,00

2 Продукту

6 іншого персоналу од. Штатний розпис 55,05 0,00 55,05

28 133,07

1

діто-дні відвідування

днів

Журнал відвідувань, облік 

щоденного відвідування 

дошкільного закладу

26 505,00 0,00

3 Ефективності

1

кількість днів відвідування

днів

Журнал відвідувань, облік 

щоденного відвідування 

дошкільного закладу

57,00 0,00 57,00

4 Якості

2

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади

осіб

Звіт про діяльність дошкільного 

навчального закладу (Форма 85-к) 465,00 0,00

1

2

середні витрати на 1 дитину

грн.

Розрахунок (обсяг 

фінансування/кількість дітей, що 

відвідують дошкільні заклади )

26 766,58 1 366,49

кількість дітей від 0 до 6 років

осіб

Звіт про діяльність дошкільного 

навчального закладу (Форма 85-к) 859,00 0,00



М.П.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

               Н.Б. Бондаренко

54,00

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020 року 

Заступник міського голови               В.М. Зінченко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

(ініціали/ініціал, прізвище)

2

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою

відс.

Розрахунок (кількість дітей, що 

відвідують дошкільний 

заклад/кількість дітей від 0 до 6 

років

54,00 0,00



1.

2.

3.

04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

40 493 957,25 гривень, у тому числі загального фонду

22 жовтня 2020 року № 393

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

16521000000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 38 941 316,25 гривень та

гривень.спеціального фонду- 1 552 641,00

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради



1 552 641,00 40 493 957,25

2 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0,00 1 493 277,00 1 493 277,00

3
Створення належних умов для надання на належному рівні середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами
38 433 016,25 59 364,00 38 492 380,25

УСЬОГО 38 941 316,25

Напрями використання бюджетних коштів

2 3

Конституція України, 

Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2І45-VIII, 

Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 -XIV,

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 освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Освіта", 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22. 11. 2004р №1591 (зі змінами),

Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",                                                                                            

Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",                                                   

Рішення 31 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.02.2020 р.№1065 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", 

Рішення 32 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", Рішення  33 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.04.2020 р.№1119 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", Рішення  34 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.05.2020 р.№1157 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  35 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.06.2020 р.№1194 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  36 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.07.2020 р.№1219 "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про внесення змін до 

бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про 

внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".    

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

№ з/п

5

1

1

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

508 300,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Організація харчування в загальноосвітніх навчальних закладах

4

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

1 0,00 508 300,00

Ціль державної політики

1 Забезпечення створення умов для надання послуг у загальноосвітніх навчальних закладах

№ з/п

Усього

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



М.П.

3
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.,

у тому числі:
од.

Штатний розпис
264,25 0,00 264,25

0,0083,00Штатний розписод.іншого персоналу6 83,00

1 кількість днів відвідування днів Робочий навчальний план 168,00 0,00 168,00

4 Якості

238 392,00

2
середні витрати на 1 учня

грн.
Кошторис/середньорічна кількість 

учнів
27 084,58 1 094,18 28 178,76

1 діто-дні відвідування днів Журнал обліку відвідування 238 392,00 0,00

1 419,00

3 Ефективності

1

сереньорічна кількість учнів

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

1 419,00 0,00

2 Продукту

167,75

5
 адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного)

од.
Штатний розпис

13,50 0,00 13,50

4  педагогічного персоналу од. Штатний розпис 167,75 0,00

6,00

2

кількість класів (за ступенями шкіл)

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

80,00 0,00 80,00

1

кількість закладів (за ступенями шкіл)

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

6,00 0,00

Усього 430 591,00 588 085,00 1 018 676,00

1
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
38327,00 0,00 38327,00

2
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік
392264,00 588085,00 980349,00

Усього

1

№ з/п

2

7

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
Затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформації
Одиниця 

виміру

1 54

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

11. Результативні показники бюджетної програми

3

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020 року

1

Заступник міського голови               В.М. Зінченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

4

               Н.Б. Бондаренко

6



1.

2.

3. 1090 0960

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2І45-VIII

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06. 2000 № № 1841-III,

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 освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Освіта",

Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),                                                         

Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",                                                                                

Рішення 31 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.02.2020 р.№1065 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", 

Рішення 32 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", Рішення 36 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.07.2020 р.№1219 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", Рішення  38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".    

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

1 398 140,00 гривень, у тому числі загального фонду

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

22 жовтня 2020 року № 393

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 398 140,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

16521000000

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0211090



2
Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць в т.ч

од.
Штатний розпис

11,75 0,00 11,75

3 Ефективності

2,00

5 іншого персоналу од. Штатний розпис 2,25 0,00 2,25

4
адмінперсоналу ( за умовами оплати віднесених до педагогічного 

персоналу)
од.

Штатний розпис
2,00 0,00

2,00 0,00

Усього 4 312,00 0,00 4 312,00

Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

4 312 0,00 4 3121

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

42 3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

1 398 140,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Створення належних умов для надання на належному рівні позашкільноїї освіти 

позашкільними закладами освіти

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

№ з/п

1 5

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

гривень

№ з/п

УСЬОГО 1 398 140,00 0,00 1 398 140,00

4

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

1 0,00 1 398 140,00

Ціль державної політики

1 Задоволення потреб дітей шкільного віку у сфері позашкільної освіти

5

1

1

2,00

3  педагогічного персоналу од. Штатний розпис 7,50 0,00 7,50

1

кількість закладів (за ступенями шкіл)

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

Затрат

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

421

Усього

53

1

середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту

осіб

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

289,00 0,00 289,00

2 Продукту



М.П.

168,00

4 Якості

1

витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту

грн.

Кошторис/середньорічну кількість 

дітей, які отримують позашкільну 

освіту

4 837,85 0,00 4 837,85

кількість днів відвідування дні Робочий навчальний план 168,00 0,00

Заступник міського голови               В.М. Зінченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020 року

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

1



1.

2.

3.

04057406
(код за ЄДРПОУ)

0200000

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 349 715,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 320 540,00

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

16521000000Надання спеціальної освіти мистецькими школами

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

3 670 255,00 гривень, у тому числі загального фонду

22 жовтня 2020 року № 393

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0211100 1100 0960

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  

Бюджетний  кодекс України, Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (із змінами), 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 

виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10. 2010 року N 1150/41;                                                                                                                                                                                                                                                      

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" ,                                                                                             

Рішення 31 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.02.2020 р.№1065 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", 

Рішення 32 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", Рішення  33 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.04.2020 р.№1119 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", Рішення  36 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.07.2020 р.№1219 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до 

бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".  

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



4

№ з/п

2 3

Затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформації
Одиниця 

виміру

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

6 7

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

4

2

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

№ з/п

1
Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік 0,00 121 040,00 121 040,00

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

1 320 540 3 670 255,00

Ціль державної політики

1 Забезпечення створення умов для надання освіти школами естетичного виховання

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 5

1

1

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Найменування місцевої / регіональної програми

3

Загальний фонд Спеціальний фонд

Створення належних умов для надання на належному рівні освіти школами естетичного 

виховання
3 349 715

4

4 педагогічного персоналу од. Штатний розпис 22,00 2,00 24,00

31,50

1

кількість закладів (шкіл естетичного виховання)

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету
1,00 0,00 1,00

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету
8,00 0,00 8,00

УСЬОГО 3 349 715,00 320 540,00 3 670 255,00

Усього

4 031,00 121 040,00 121 040,00

гривень

1 5

2,005
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного 

персоналу)
од. Штатний розпис 2,00 0,00

2
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
4 031 0,00 4031,00

3 Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі: од. Штатний розпис 29,50 2,00

2

кількість класів

од.

Усього



М.П.

(підпис)

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020 року

               Н.Б. Бондаренко

Заступник міського голови               В.М. Зінченко

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

5,506 іншого персоналу од. Штатний розпис 5,50 0,00

1

середня  кількість учнів, які отримують освіту у школах 

естетичного виховання осіб

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

270 0 270

2 Продукту

1

витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах 

естетичного виховання грн.

Кошторис/середня  кількість учнів, 

які отримують освіту у школі 

естетичного виховання

12 406,35 1 187,19 13 593,54

3 Ефективності

1
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання

днів
Робочий навчальний план

202 0 202

4 Якості



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 797 617,39 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

(код бюджету)

16521000000Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

 22 жовтня 2020 року № 393

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

797 617,39 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0211150 1150 0960

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, 

Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, 

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 освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Освіта",

Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),                        Рішення 

29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення 32 (позачергової) 

сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  

33 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.04.2020 р.№1119 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  

38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", 

Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік".  

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



2
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:

од. Штатний розпис 5 0 5

1

кількість закладів

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету
1 0 1

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру

6 72
Затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

0

100

1

3 педагогічного персоналу од. Штатний розпис 4 0

4
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного 

персоналу)
од.

Штатний розпис
1 0 1

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

гривень

№ з/п

2 3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

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

1 0,00 797 617,39

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 31 4

Усього 2 000,00 0,00 2 000,00

1 54

1
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
2 000 0,00 2 000

4

Усього

4

УСЬОГО 797 617,39 0,00 797 617,39

1

5

797 617,39

Загальний фонд Спеціальний фонд

Створення належних умов для надання на належному рівні методичного забезпечення 

діяльності навчальних закладів

2 Продукту

5 іншого персоналу од. Штатний розпис 0 0

3 Ефективності

1

Кількість проведених методичних обєднань, семінарів, 

конференцій, інструктивно-методичних нарад, консультацій та 

інших заходів

од.

План роботи

100 0

901
Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників

осіб
План роботи атестаційної комісії

90 0



М.П.

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020 року

Заступник міського голови               В.М. Зінченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

12

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

1
Кількість переможців та призерів обласних та всеукраїнських 

олімпіад та творчих конкурсів
осіб

Рейтинг участі в обласних та 

всеукраїнських конкурсах
12 0

4 Якості



1.

2.

3.

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0211162 1162 0990

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2І45-VIII,

Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 -XIV,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами),

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі 

змінами),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" ,                                                          

Рішення 31 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.02.2020 р.№1065 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",  

Рішення  34 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.05.2020 р.№1157 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 

рік", Рішення  35 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.06.2020 р.№1194 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік", Рішення  37 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.08.2020 р.№1252 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".     

(код бюджету)

16521000000Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

433 114,00 гривень, у тому числі загального фонду

22 жовтня 2020 року № 393

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 313 114,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 120 000,00

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406

(код за ЄДРПОУ)

0200000



3 157,71

3 Якості

1
Середні витрати на одного учня, якого планується  відзначити за 

найкращі успіхи у різних напрямках освіти
відс.

Розрахунок
3 157,71 0,00

2
Середні витрати на одного вчителя, якого планується відзначити 

відс.
Розрахунок

4 024,70 30 000,00 34 024,70

52

2 Ефективності

1
Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у 

різних напрямках освіти
осіб

 Розпорядження міського голови
52 0

 Розпорядження міського голови
37 4 41

Забезпечити належний рівень освіти у навчальних закладах ОТГ, оцінити кращі досягнення у навчанні, виплатити премію  чи відзначити за кращі успіхи у навчанні, за кращі призові місця в олімпіадах, 

спортивних змаганнях, творчих конкурсах

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

1

Найменування місцевої / регіональної програми

УСЬОГО 313 114,00 120 000,00 433 114,00

№ з/п

2 3

Загальний фонд Спеціальний фонд

Організація проведення заходів в галузі освіта

1

120 000,00

7

5 201,00 120 000,00 125 201,00

4

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

1 120 000,00 433 114,00

Ціль державної політики 

1 Забезпечення управління системою освіти та здійснення інших функцій

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

5
313 114,00

41

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

1

2
Кількість вчителів, яких планується відзначити 

осіб

2
Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на  2020 рік 307 913,00 0,00

6

433 114,00Усього

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на  2020 рік

Усього

313 114,00

2
Продукту

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформації
Одиниця 

виміру

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

№ з/п

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

307 913,00

1

4

52 3



М.П.

1
Відсоток учнів відзначених до запланованих 

відс.
Розрахунок

100,00 0,00 100,00

               Н.Б. Бондаренко

Заступник міського голови               В.М. Зінченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

2
Відсоток вчителів відзначених до запланованих 

відс.
Розрахунок

0,00 100,00 100,00

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

22.10. 2020 року

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



1.

2.

3.

(код бюджету)

16521000000
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0211170 1170 0990

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,

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 освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 

"Освіта" від 10.07.2017р №992,

Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),                          

Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення 32 

(позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 

рік", Рішення  33 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.04.2020 р.№1119 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік",  Рішення  34 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.05.2020 р.№1157 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади 

на 2020 рік",  Рішення  35 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.06.2020 р.№1194 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", Рішення  36 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.07.2020 р.№1219 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", Рішення  38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

1 458 032,00 гривень, у тому числі загального фонду

22 жовтня 2020 року № 393

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 458 032,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)



0,00

2 Продукту

Усього 184 653,00 0,00 184 653,00

УСЬОГО 1 458 032,00 0,00 1 458 032,00

1

1 4

2 2 000

1
Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки 

розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги

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

№ з/п

3 5

Усього

Програма розвитку Інклюзивно-ресурсного центру Гребінківської міської ради на 

2020 рік
182 653,00 0,00 182 653,00

5

4

Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
2 000 0,00

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

1 0,00 1 458 032,00

Ціль державної політики

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами

1

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

1

Затрат

53
1

4,00 0,00 4,00

2
Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) в тому 

числі:
од.

Штатний розпис
5,00 0,00

1,004
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного 

персоналу)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

гривень

№ з/п

2 3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 458 032,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Створення умов для надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру

4

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

6 72

1

кількість закладів

од.

Мережа, штати та контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету
1,00 0,00 1,00

5,00

3
педагогічного персоналу

од. Штатний розпис

од.
Штатний розпис

1,00



М.П.

1
Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, 

інклюзивним навчанням
відс.

Розрахунок
100,00 0,00 100,00

4 Якості

1 Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами грн. Розрахунок 44 182,79 0,00 44 182,79

3 Ефективності

1 Cереньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру од. Внутрішній облік 33,00 0,00 33,00

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

Заступник міського голови

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020 року 

              В.М. Зінченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)



1.

2.

3.

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 882 800,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

04057406
(код за ЄДРПОУ)

0200000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

882 800,00 гривень, у тому числі загального фонду

22 жовтня 2020 року № 393

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

(код бюджету)

16521000000
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0213242 3242 1090

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, 

Бюджетний кодекс України,                                                                                                                                                                                                                                                                            Закон 

України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні“;  

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року N836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі 

змінами),  Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р.№688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх 

виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами і доповненнями), 

наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року N945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 

видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (із змінами),

Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами),                                    

Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",                                                                        

Рішення 31 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.02.2020 р.№1065 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", 

Рішення 35 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.06.2020 р.№1194 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" 

, Рішення 36 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.07.2020 р. №1219 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 

рік", Рішення  38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік", Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік" 



2 4

1 Кількість одержувачів допомоги осіб журнал реєстрації  допомог 600

Продукту

53 7

0

Джерело інформації
Одиниця 

виміру

1

11. Результативні показники бюджетної програми

Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, 

учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Усього

№ з/п

1
Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на  2020 рік 

4

Програма підтримки породіль у Гребінківській міській об’єднаній територіальній 

громаді на 2020 рік 282 800,00 0,00 282 800,00

№ з/п

2 3

Загальний фонд

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

40 000,00

1

4

0,00

6

Спеціальний фонд Усього

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення, проведення соціальних заходів

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

1 0,00 882 800,00

Ціль державної політики

1 Реалізація заходів, направлених на соціальний захист окремих категорій населення

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Загальний фонд Спеціальний фонд

Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення

0,00 882 800,00882 800,00

гривень

1 5

430 000,00 0,00 430 000,00

2
Програма соціального захисту воїнів- інтернаціоналістів, які приймали участь у 

військових конфліктах за межами України на 2020 рік
40 000,00

Найменування місцевої / регіональної програми

3

УСЬОГО 882 800,00 0,00 882 800,00

5

130 000,00 0,00 130 000,00

600

2 Ефективності

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

7. Мета бюджетної програми

№ з/п

1

1

Забезпечення надання соціальної допомоги, виконання заходів та здійснення соціального захисту окремих категорій населення

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

882 800,00

4

Показники

1 471,33

3 Якості

1

середній розмір допомоги на одну особу

грн.

розрахунок (кошторис/кількість 

прийнятих розпоряджень щодо 

наданих допомог)

1 471,33 0,00



М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020 року

               Н.Б. Бондаренко

Заступник міського голови               В.М. Зінченко

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

1001

питома вага кількості виданих допомог, до кількості громадян, які 

звернулися відс.

розрахунок (кількість осіб, які 

отримали допомогу в поточному 

році до минулого року)

100 0



1.

2.

3.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27 січня 1995 року № 32/95-ВР,

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 Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року N 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура",

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі 

змінами),                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення 32 

(позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 

рік", Рішення  33 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.04.2020 р.№1119 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік", Рішення  36 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.07.2020 р.№1219 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади 

на 2020 рік", Рішення  38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".  

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

1 286 309,00 гривень, у тому числі загального фонду

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0214030 4030 0824

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 286 309,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

 22 жовтня 2020 року № 393

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

16521000000Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)



3 Ефективності

2 Продукту

5 300

2 кількість книговидач од. План роботи бібліотеки 92 250 0 92 250

1 число читачів тис.чол. План роботи бібліотеки 5 300 0

1 286 309,00

1 54

Усього

2 3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд

УСЬОГО 1 286 309,00 0,00

Напрями використання бюджетних коштів

2 3

№ з/п

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 

користування бібліотеками

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

5

1

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, 

комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

1 286 309,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек

4

Усього

6

гривень

№ з/п

7

Усього

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

1 0,00 1 286 309,00

Ціль державної політики

1 Забезпечення сприятливих доступних умов для задоволення духовних, інформаційних, освітніх потреб всіх верств населення

1

1,50

4 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. Штатний розпис 8,50 0,00 8,50

3 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. Штатний розпис

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

42
Затрат

53

1
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
3 312 0,00 3 312

1

кількість установ (бібліотек)  - усього

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджетуського району у 

комунальну власність 

Гребінківської міської

4 0

Усього 3 312,00 0,00 3 312,00

4

2
середнє число окладів (ставок) - усього

од. Штатний розпис 11,00 0,00 11,00

1,50 0,00

5 середнє число окладів (ставок) робітників од. Штатний розпис 1,00 0,00 1,00



М.П.

1001

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 

відповідно до фактичного показника попереднього періоду відс.

Розрахунок

100 0

4 Якості

2 кількість книговидач на одного працівника (ставку) од. Розрахунок 8 386 0 8 386

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

Заступник міського голови               В.М. Зінченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020 року 

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

1 середні затрати на обслуговування одного читача грн. Розрахунок 242,70 0,00 242,70



1.

2.

3. 0214040 4040 0824

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  

Бюджетний  кодекс України,                                                                                                                                                                                                                                                                           Закон 

України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (із змінами), 

Наказ Міністерства фінансів України Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року N 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура",

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі 

змінами),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення 32 

(позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 

рік", Рішення  33 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.04.2020 р.№1119 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік", Рішення  38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади 

на 2020 рік", Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік".    

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

152 044,00 гривень, у тому числі загального фонду

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

 22 жовтня 2020 року № 393

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 152 044,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

(код бюджету)

16521000000Забезпечення діяльності музеїв i виставок
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)



1 Середні витрати на одного відвідувача грн. Розрахунок 23,39 0,00 23,39

3 Ефективності

3 Середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. Штатний розпис 1,00 0,00

1
Кількість відвідувачів  музеїв

осіб
Звіт про діяльність музею за 

формою 8-НК
6 500 0

2 Продукту

4 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. Штатний розпис 1,00 0,00

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

1

Усього

4

УСЬОГО 152 044,00 0,00 152 044,00

1

5

152 044,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування музеїв і 

виставок

4

Усього 1 000,00 0,00 1 000,00

1 54

1
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
1 000 0,00 1 000

№ з/п

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

1 0,00 152 044,00

Ціль державної політики

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 31

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

1 Забезпечення збереження популяризації національного духовного надбання 

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

гривень

№ з/п

2 3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Забезпечення збереження популяризації духовного надбаннянації, забезпечення виставковою діяльністю

1

2 Середнє число окладів (ставок) - усього од. Штатний розпис 2,00 0,00 2,00

1

Кількість музеїв

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

1 0

2
Затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

1,00

6 500

1,00

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру

6 7



М.П.

1
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно 

до фактичного показника попереднього періоду
відс.

Розрахунок
100 0 100

4 Якості

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020 року 

Заступник міського голови               В.М. Зінченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



1.

2.

3.

гривень та

гривень.спеціального фонду- 64 520,00

 22 жовтня 2020 року № 393

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

16521000000

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів0828

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

2 711 646,00 гривень, у тому числі загального фонду

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0214060 4060

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 647 126,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

5. Підстави для виконання бюджетної програми



Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення збереження та популяризації національного культурного надбання, дання якісних послуг з культурного дозвілля населення в об'єднаній територіальній громаді 

5

гривень

№ з/п

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;                                                                                                                                                                                                                                                                               

Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України  "Про культуру" від 14 грудня 2010 року № 2778-VI(із змінами);

 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (із змінами 

та доповненнями);

 Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 

виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10. 2010 року N 1150/41;

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(із 

змінами);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" ,                                                                         

Рішення 31 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.02.2020 р.№1065 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020  

рік", Рішення 32 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", Рішення  33 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.04.2020 р.№1119 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", Рішення  35 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.06.2020 р.№1194 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  36 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.07.2020 р.№1219 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про внесення 

змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".  

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

№ з/п

Спеціальний фонд УсьогоНайменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

1
Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування будинків 

культури, клубів
2 647 126,00 64 520,00 2 711 646,00

УСЬОГО 2 647 126,00 64 520,00 2 711 646,00

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд

4

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3



М.П.

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

1

Заступник міського голови               В.М. Зінченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

0,00 3,00

4 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. Штатний розпис 12,00 0,00 12,00

3

9,505

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020 року

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

4

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
Затрат

53

(підпис)

Усього

6

№ з/п

2 3

7

1 5

Спеціальний фонд Усього

30 520,00 101 934,00

1
Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік

4

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

30 520,00 93 450,0062 930,00

середнє число окладів (ставок) робітників од. Штатний розпис 9,50 0,00

2
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
8 484 0,00 8 484

1

кількість установ,

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

Усього 71 414,00

середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. Штатний розпис 3,00

3,00 0,00

1 кількість відвідувачів - усього осіб План роботи 16 000 0

2 Продукту

1
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно 

до фактичного показника попереднього періоду
відс.

Розрахунок
100,00 0,00 100,00

4 Якості

3,00

2 середнє число окладів (ставок) - усього од. Штатний розпис 24,50 0,00 24,50

1 середні витрати на одного відвідувача грн. Розрахунок 165,44 4,03 169,47

3 Ефективності

16 000



1.

2.

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 750 000,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

750 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22 жовтня 2020 року № 393

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

16521000000
Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів 

житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),  Наказ 

Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 

що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами);                                                                                                                                                                                                                                             

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із 

змінами);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  39 

(позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 

рік".

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

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0216017 6017 0620

Забезпечення належної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№ з/п



№ з/п

2 3

Завдання

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

гривень

3 5

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 54

2
Затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформації
Одиниця 

виміру

11

Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації 

житлового фонду, яким планується надання підтримки од.

Мережа розпорядників і 

одержувачів коштів місцевого 

бюджету, кошторис

1 0

2 Продукту

0 11

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

1 0,00 750 000,00

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

7. Мета бюджетної програми

УСЬОГО 750 000,00

1

1

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

750 000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства

4

Усього

0,00 750 000,00

Напрями використання бюджетних коштів

2

4

11. Результативні показники бюджетної програми

1
Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік
750 000,00 0,00 750 000,00

6 7

Усього№ з/п

Усього 750 000,00 0,00 750 000,00

Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації 

житлового фонду, які потребують підтримки од.

Мережа розпорядників і 

одержувачів коштів місцевого 

бюджету 

1

1
1

1
Середня сума підтримки одного підприємства

грн.
Розрахунок 

750 000,00 0,00 750 000,00

3 Ефективності

1001

Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується 

надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її 

потребують відс.

Кількість комунальних 

підприємств, яким планується 

фінансова підтримка/кількість 

комунальних підприємств, які 

потребують фінансову підтримку

100 0

4 Якості



М.П.

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020 року

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

               Н.Б. Бондаренко

Заступник міського голови               В.М. Зінченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)



1.

2.

3.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

6030 0620
(код бюджету)

16521000000Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

5 962 107,70 гривень, у тому числі загального фонду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0216030

0200000

22 жовтня 2020 року № 393

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 854 867,70 гривень та

гривень.спеціального фонду- 107 240,00

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)



77 240,00 2 779 332,70

5

2 726 775,00
Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою 

міста

1
Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної 

територіальної громади
2 702 092,70

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 

Закон України " Про благоустрій населених пунктів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами 

та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Прозатвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами і 

доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 

видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів ( із змінами та доповненнями від 30.11.2012 року №1260 та від 10.09.2015 року №765), Рішення 29 

сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",                                                                          

Рішення 31 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.02.2020 р.№1065 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", 

Рішення 32 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", Рішення  33 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.04.2020 р.№1119 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік",  Рішення  34 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.05.2020 р.№1157 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  35 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.06.2020 р.№1194 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  36 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.07.2020 р.№1219 "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  37 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.08.2020 р.№1252 "Про внесення 

змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про 

внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 

20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".     

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

1

1

Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

4

Загальний фонд Спеціальний фонд

4

Усього

№ з/п

3 Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів електромереж

2 30 000,00 2 756 775,00

Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

7. Мета бюджетної програми

1 Забезпечення підвищення рівня благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади

Завдання

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади

2 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

Напрями використання бюджетних коштів

2 3



1003
питома вага кількості об`єктів електромереж фактично утриманих 

до запланованих відс.
Розрахунок

100 0

10 142,863
середня вартість утримання в належному стані одиниці 

електромереж
грн. Розрахунок 10 142,86 0,00

2
відсоток охоплення території

відс.
Розрахунок

100 100 100

4 Якості

100

34,65 1 246,89

1 середня сума дотації на одне підприємство грн. Розрахунок 2 726 775,00 30 000,00

1

відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується 

надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її 

потребують

відс.

Розрахунок

100 100

3 Ефективності

2 756 775,00

2 середні витрати на один га території грн. Розрахунок 1 212,24

2 229

3
кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів 

об`єднаної територіальної громади
од. Технічні паспорти мереж 42 0 42

2 площа території га. Внутрішній облік 2 229 0

1

кількість комунальних підприємств по благоустрою, яким 

планується надання фінансової підтримки

од.

Програма сприяння діяльності та 

розвитку житлово-комунального 

господарства Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік

1 1 1

2 Продукту

Усього№ з/п

Усього

426 000,003
обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення

грн. Кошторис 426 000,00 0,00

2 779 332,702
обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території 

населених пунктів об`єднаної територіальної громади
грн. Кошторис 2 702 092,70 77 240,00

6 721

11. Результативні показники бюджетної програми

1
Програма покращення благоустрою Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік
5 261 117,70 107 240,00 5 368 357,70

2
Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2017-2020 роки
426 000,00

5 854 867,70 107 240,00 5 962 107,70

4
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
167 750 0,00 167 750,00

1 54

0,00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

0,00 426 000,00

УСЬОГО 5 854 867,70 5 962 107,70

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

1 Затрат

1

кількість комунальних підприємств по благоустрою,  які 

потребують підтримки од.

Мережа розпорядників і 

одержувачів коштів місцевого 

бюджету на 2020 рік

1 1 1

№ з/п

2 3

107 240,00

4

426 000,00

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформації
Одиниця 

виміру

3 Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів електромереж 426 000,00



М.П.

               Н.Б. Бондаренко

Заступник міського голови               В.М. Зінченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020 року

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

(код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

№ з/п

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,                                                                                                                                                                                                                                                                                                Бюджетний 

кодекс України,                                                                                                                                                                                                                                                                                          Закон України від 

14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",                                                                                                                                                                           Закон України "Про 

місцеве самоврядування в Україні",                                                                                                                                                                                                                                           Наказ Міністерства 

фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), 

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),              Наказ 

Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що 

можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами),                                                                                                                                                                                                    Рішення 29 сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  33 сесії Гребінківської міської 

ради 7 скликання від 10.04.2020 р.№1119 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  35 сесії Гребінківської міської ради 

7 скликання від 23.06.2020 р.№1194 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  36 сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання від 23.07.2020 р.№1219 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської 

міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" . 

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16521000000
Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)        

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

448 019,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

22 жовтня 2020 року № 393

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 000,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 442 019,00

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0217350 7350 0443

(найменування відповідального виконавця)                        

(код бюджету)

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

0200000



442 019

0 1

Ефективності2

2 середні витрати на проведення одного конкурсу грн. Розрахунок (кошторис/кількість конкурсів) 6 000 0 6 000

5

Виготовлення містобудівної документації 6 000,00

гривень

1

1 середні видатки на розробку одного проєкту грн. Розрахунок (кошторис/кількість проєктів) 0 442 019

2 кількість запланованих конкурсів од.

Рішення 27 сесії

Гребінківської міської ради від

21.11.2019 №863 «Про організацію

місцевого відкритого архітектурного

конкурсу на кращий проект

облаштування громадського простору

парку на території кварталу, обмеженого

вулицями Паркова та Гоголя в с. Слободо-

Петрівка Гребінківського

району Полтавської області» (зі змінами)

1

42

Найменування місцевої / регіональної програми

УСЬОГО 6 000,00 442 019,00

1
кількість проєктів (комплектів проєктної та містобудівної 

документації тощо)
од.

Рішення 18 сесії Гребінківської міської 

ради 7 скликання від 14.03.2019 року №629 

"Про виготовлення містобудівної 

документаціїї'

0

Усього

№ з/п

Усього

5

448 019,00

6 000,00 442 019,00

6 7

1 1

7. Мета бюджетної програми

1 Здійснення розробки проєктної та містобудівної документації

8. Завдання бюджетної програми

Спеціальний фондДжерело інформації

2 4

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

1 442 019,00 448 019,00

1
Поліпшення інвестиційного клімату в будівництві, містобудівний розвиток міста з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання 

територій

Усього

№ з/п Завдання

Забезпечення розвитку інфраструктури території

53

Показники

Загальний фонд

1

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

2 3

Спеціальний фонд

4

442 019,00 448 019,00

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

448 019,00

1 Продукту

Загальний фонд

3

Одиниця 

виміру

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

1 Програма  розроблення містобудівної документації на  2020 рік 6 000,00



М.П.

1 рівень готовності документації відс.
Розрахунок (акт виконаних 

робіт/кошторис)
0 100

3

2 рівень проведення конкурсу відс. Розрахунок 100 0 100

100

Якості

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020

               Н.Б. Бондаренко

Заступник міського голови               В.М. Зінченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради



1.

2.

3.

22 жовтня 2020 року № 393

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

гривень та

гривень.спеціального фонду- 1 072 000,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

5 825 400,00 гривень, у тому числі загального фонду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 753 400,00

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  

Бюджетний  кодекс України,                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (із змінами), 

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 

видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів",                                                                                                                                                                                                                                                       

Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",                                                                   

Рішення 31 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.02.2020 р.№1065 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", 

Рішення 32 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", Рішення  38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р. №1277 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".   

0200000

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0217461 7461 0456

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

16521000000

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)



1 Забезпечення підвищення безпеки автомобільних доріг об'єднаної територіальної громад

№ з/п

2 3

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

гривень

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Спеціальний фонд

Проведення поточного та капітального ремонту доріг та дорожньої інфраструктури

4

2
Затрат

53

1 072 000,00

2 Продукту

2

1

1 обсяг видатків на поточний ремонт грн. Кошторис 4 753 400,00 0,00 4 753 400,00

обсяг видатків на капітальний ремонт грн. Кошторис 0,00 1 072 000,00

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

1 1 072 000,00 5 825 400,00

Ціль державної політики

1

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1

Напрями використання бюджетних коштів

2 3

Загальний фонд

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

№ з/п

Усього 4 753 400,00

1 5

Показники

Забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об`єктів транспортної інфраструктури

5

Усього

Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на  2020 рік
4 753 400,00 1 072 000,00 5 825 400,00

Найменування місцевої / регіональної програми

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру

1 072 000,00

4 753 400,00

4

5 825 400,00

Усього

УСЬОГО 4 753 400,00 1 072 000,00 5 825 400,00

1

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

41

Загальний фонд Спеціальний фонд

6 7

9 400

2
протяжність доріг на яких планується провести капітальний ремонт

м.кв.
Проектно-кошторисна 

документація
0 100 100

1
протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт

м.кв.
Проектно-кошторисна 

документація
9 400 0

1
середня вартість 1 кв. м поточного  ремонту вулично-дорожньої 

мережі
грн.

Розрахунок
505,68 0,00 505,68

3 Ефективності

10 720,00

4 Якості

2 середня вартість 1 кв.м капітального ремонту дорожньої мережі грн. Розрахунок 0,00 10 720,00

100,002
динаміка відремонтованої за рахунок капітального  ремонту площі 

вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком
відс.

Розрахунок
0,00 100,00

100,001
динаміка відремонтованої за рахунок поточного  ремонту площі 

вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком
відс.

Розрахунок
100,00 0,00



М.П.

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020 року 

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

Заступник міського голови               В.М. Зінченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 277 691,00

22 жовтня 2020 р.№ 393

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

16521000000
Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

277 691,00 гривень, у тому числі загального фонду

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0218311 8311 0511

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  

Бюджетний  кодекс України,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (із змінами), 

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (ізі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління" (ізі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№945 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  36 сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.07.2020 р.№1219 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  39 

(позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 

рік".



1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

42
Затрат

53
1

277 591,00

2 Продукту

1
Обсяг видатків на проведення охорони та раціонального 

використання природних ресурсів
грн. кошторис

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

1 277 691,00 277 691,00

Ціль державної політики

1 Забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів об'єднаної територіальної громади

5

1

1

Забезпечення проведення заходів щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

0,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень

4

Усього

1
Програма охорони навколишнього природного середовища  Гребінківської об'єднаної 

територіальної громади на  2019-2020 роки

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

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

№ з/п

0,00 277 691,00 277 691,00

Здійснення заходів щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів

7. Мета бюджетної програми

гривень

№ з/п

УСЬОГО 0,00 277 691,00 277 691,00

1 542 3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

0,00 277 591,00

20

3 Ефективності

1 Кількість запланованих заходів од. договір 0 20

Усього 0,00 277 691,00 277 691,00

1001
Відсоток запланованих заходів до проведених заходів  

порівнянні до факту минулого року
відс.

розрахунок
0 100

13 879,55

4 Якості

1
Середня вартість одного заходу

грн.
розрахунок (кошторис/кількість 

запланованих заходів)
0,00 13 879,55



М.П.

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020 р.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

Заступник міського голови               В.М. Зінченко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)


