
 
 

 

 

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

25 липня 2022 року         № 148 

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови 

від 31.01.2022 № 9 «Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2022 рік» 

 

Відповідно статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання статей 20, 23 Бюджетного кодексу 

України, рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 

22.12.2021 № 1540 «Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади 

на 2022 рік», рішення 20 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 

23.02.2022 № 1674 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської 

міської територіальної громади на 2022 рік 16521000000 (код бюджету)», 

рішення виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 02.06.2022 № 65 

«Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 16521000000 (код бюджету)», рішення 23 

(позачергової) сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 13.07.2022 року 

№ 1836 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 16521000000 (код бюджету)» та Правил 

складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених 

наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (із змінами):  

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік Виконавчого 

комітету Гребінківської міської ради за КПКВК МБ 0210150, 0210180, 0212010, 

0212111, 0213033, 0213104, 0213160, 0213210, 0213242, 0216017, 0216030, 

0217461, в новій редакції,  що додаються. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника відділу 

бухгалтерського обліку та звітності Гребінківської міської ради Черненкову І.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова             Віталій КОЛІСНІЧЕНКО 



1. 0200000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210150 0150   0111 16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

25.07.2022 № 148

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2022 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –34763418 гривень , у тому числі загального фонду – 34564900 гривень та спеціального фонду –

198518 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;                                                                                                                                                                                                                                                                      

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

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

галузі "Державне управління" (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);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015  №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами);

Рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №1540 «Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік»;

Рішення 20 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23.02.2022 року №1674 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2022 



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 198 518 34 763 418

198 518 34 763 418

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0.00 109.00

2

рік 16521000000 (код бюджету)»;

Рішення 23 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 13.07.2022 року № 1836 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної 

громади на 2022 рік 16521000000 (код бюджету)».

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

Ціль державної політики

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 34 564 900

Усього 34 564 900

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

кількість штатних одиниць

Структура та загальна 

чисельність апарату 

Гребінківської міської ради 

та її виконавчих органів

109.00

2 4 5

затрат

продукту



од. 0.00 2 800.00

од. 0.00 5 300.00

3

грн. 1 821.27 318 930.44

од. 0.00 26.00

од. 0.00 49.00

(підпис)

(підпис)

кількість прийнятих нормативно-правових актів Журнал реєстрацій 2 800.00

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Журнал реєстрацій 5 300.00

ефективності

витрати на утримання однієї штатної одиниці Розрахунок 317 109.17

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 

працівника

журнал 

реєстр/штатн.розпис
26.00

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника

журнал 

реєстр/штатн.розпис
49.00

Міський голова
Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Наталія БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

25.07.2022 р.



1. 0200000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210180 0180   0133 16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік»;

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

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

галузі "Державне управління" (зі змінами та доповненнями);

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);

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

доповненнями);

накази Державного комітету архівів України; 

Положення про Трудовий архів Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області;

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –706800 гривень , у тому числі загального фонду – 706800 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

коштів місцевого бюджету )

25.07.2022 № 148

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2022 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 391 400

2 0 315 400

0 706 800

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 391 400

2 0 315 400

0 706 800

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0.00 25.00

од. 0.00 1.00кількість установ мережа 1.00

затрат

Кількість проведених завдань (заходів) Внутрішній облік 25.00

2 4 5

Усього 706 800

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 3

Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2022-2026 роки 391 400

Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківської міської територіальної громади Полтавської 

області на 2022- 2026 роки
315 400

видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам 315 400

Усього 706 800

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Інформаційне забезпечення діяльності міської ради 391 400

7. Мета бюджетної програми

Інша діяльність у сфері державного управління

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Інформаційне забезпечення діяльності міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

Рішення 20 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23.02.2022 року №1674 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік 

16521000000 (код бюджету)»;

Рішення 23 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 13.07.2022 року № 1836 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної 

громади на 2022 рік 16521000000 (код бюджету)».

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

Ціль державної політики

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територіальної громади



од. 0.00 1.25

2

грн. 0.00 391 400.00

шт. 0.00 260.00

шт. 0.00 260.00

3

грн. 0.00 15 656.00

шт. 0.00 208.00

шт. 0.00 208.00

грн. 0.00 252 320.00

4

відс. 0.00 100.00

відс. 0.00 100.00

відс. 0.00 100.00

(підпис)

(підпис)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Наталія БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

25.07.2022 р.

Частка вчасно виданих довідок розрахунок 100.00

Міський голова
Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості 

завдань (заходів) , які планується провести 
розрахунок 100.00

Частка вчасно опрацьованих звернень розрахунок 100.00

середні витрати на утримання 1 штатної одиниці розрахунок 252 320.00

якості

Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника розрахунок 208.00

Кількість виданих довідок на одного працівника розрахунок 208.00

ефективності

Середні витрати на виконання одного завдання (заходу) розрахунок 15 656.00

Кількість опрацьованих звернень журнал реєстрації 260.00

Кількість виданих довідок журнал реєстрації 260.00

продукту

Обсяг видатків на проведення завдань (заходів) Кошторис 391 400.00

кількість штатних одиниць штатний розпис 1.25



1. 0200000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0212010 2010   0731 16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

     Конституція України;

         Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік»; 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» (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);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами;

Рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №1540 «Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік»;

Рішення 20 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23.02.2022 року №1674 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік 

16521000000 (код бюжету)».;

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –6281000 гривень , у тому числі загального фонду – 6281000 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

коштів місцевого бюджету )

25.07.2022 № 148

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2022 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника



№

з/п

1

№

з/п

1

2

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

2 0 6 281 000

0 6 281 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 6 281 000

0 6 281 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1 3 6 7

1

од. 0.00 236.00

2

тис.од. 0.00 19 703.00

продукту

кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах Ф. 20 статистичного звіту 19 703.00

затрат

кількість штатних одиниць штатний розпис 236.00

2 4 5

2 4 5

Програма Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Гребінківська міська лікарня» та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2026 роки
6 281 000

Усього 6 281 000

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

Усього 6 281 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги 6 281 000

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 

Рішення 23 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 13.07.2022 року № 1836 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної 

громади на 2022 рік 16521000000 (код бюджету)».

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

Ціль державної політики

Реалізація державної політики у сфері медичної допомоги та збереження здоров'я населення



осіб 0.00 2 460.00

осіб 0.00 81 307.00

3

днів 0.00 10.00

днів 0.00 232.00

4

відс. 0.00 55.90

відс. 0.00 85.30

відс. 0.00 21.40

відс. 0.00 0.30

(підпис)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

25.07.2022 р.

М.П.

Міський голова
Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Наталія БОНДАРЕНКО

зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком Ф. 20 статистичного звіту 21.40

зниження показника летальності Ф. 20 статистичного звіту 0.30

рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх 

стадіях
Ф. 20 статистичного звіту 55.90

рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях Ф. 20 статистичного звіту 85.30

завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах Ф. 20 статистичного звіту 232.00

якості

ефективності

середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого Ф. 20 статистичного звіту 10.00

кількість пролікованих хворих у стаціонарі Ф. 20 статистичного звіту 2 460.00

кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях 

лікарень)
Ф. 20 статистичного звіту 81 307.00



1. 0200000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0212111 2111   0726 16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);

Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік»;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010  № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» (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);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015  №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами);

Рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №1540 «Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік»;

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –6761938 гривень , у тому числі загального фонду – 6761938 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

коштів місцевого бюджету )

25.07.2022 № 148

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2022 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 6 761 938

0 6 761 938

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 6 761 938

0 6 761 938

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0.00 136.25

2 продукту

кількість штатних посад штатний розпис 136.25

2 4 5

затрат

Програма Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» та покращення надання населенню 

медичних послуг на 2022-2026 роки

6 761 938

Усього 6 761 938

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

Усього 6 761 938

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) 6 761 938

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Рішення 20 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23.02.2022 року №1674 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік 

16521000000 (код бюджету)»;

Рішення 23 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 13.07.2022 року № 1836 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної 

громади на 2022 рік 16521000000 (код бюджету)».

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

Ціль державної політики

Реалізація державної політики у сфері медичної допомоги та збереження здоров'я населення



осіб 0.00 545.00

осіб 0.00 21 601.00

осіб 0.00 51 280.00

3

од. 0.00 7 677.00

од. 0.00 1 560.00

4

відс. 0.00 51.00

(підпис)

(підпис)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Наталія БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

25.07.2022 р.

забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями
звіт лікувально-

профілактичного закладу
51.00

Міський голова
Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає 

первинну допомогу

звіт лікувально-

профілактичного закладу
1 560.00

якості

ефективності

середня кількість відвідувань на 1 лікаря
звіт лікувально-

профілактичного закладу
7 677.00

кількість прикріпленого населення
звіт лікувально-

профілактичного закладу
21 601.00

кількість лікарських відвідувань
звіт лікувально-

профілактичного закладу
51 280.00

кількість пролікованих хворих
звіт лікувально-

профілактичного закладу
545.00



1. 0200000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213033 3033   1070 16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

    Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);

      Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік»;

Постанова Кабінету міністрів України від 04.03.2002 №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм 

 соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету»;

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

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

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 14.05.2018  № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;

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);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015  №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами);

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1600000 гривень , у тому числі загального фонду – 1600000 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

коштів місцевого бюджету )

25.07.2022 № 148

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2022 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 1 600 000

0 1 600 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 1 600 000

0 1 600 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

грн. 0.00 1 600 000.00

2 продукту

затрат

обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом
кошторис 1 600 000.00

2 4 5

Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки
1 600 000

Усього 1 600 000

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

Усього 1 600 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян
1 600 000

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на 

автомобільне паливо

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

Рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №1540 «Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік;

Рішення 20 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23.02.2022 року №1674 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік 

16521000000 (код бюджету)»;

Рішення 23 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 13.07.2022 року № 1836 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної 

громади на 2022 рік 16521000000 (код бюджету)».

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

Ціль державної політики

Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне 

сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування



осіб 0.00 6 975.00

3

грн. 0.00 19.12

4

відс. 0.00 100.00

(підпис)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

25.07.2022 р.

М.П.

Міський голова
Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Наталія БОНДАРЕНКО

якості

питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих розрахунок 100.00

ефективності

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом
розрахунок 19.12

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом
звіт 6 975.00



1. 0200000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213104 3104   1020 16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;                                                                                                                                                                                                                                                                  

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

 Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік»;

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;

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);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017  №793 Про затвердження складових прогрмної класифікації видатків та кедитування місцевих бюджетів (зі змінами і доповненнями);

Рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №1540 «Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік»;

Рішення 20 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23.02.2022 року №1674 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2022 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим

віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –8316000 гривень , у тому числі загального фонду – 8266000 гривень та спеціального фонду – 50000 

гривень .

коштів місцевого бюджету )

25.07.2022 № 148

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2022 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 50 000 8 316 000

50 000 8 316 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 25 000

0 25 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0.00 3.00

од. 0.00 1.00

од. 0.00 71.00кількість штатних одиниць персоналу штатний розпис 71.00

кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень 

постійного та тимчасового проживання

положення про 

територіальний центр
3.00

кількість установ мережа 1.00

2 4 5

затрат

Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки
25 000

Усього 25 000

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

Усього 8 266 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у 

зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих 

обставинах

8 266 000

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування 

системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які 

перебувають у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

рік 16521000000 (код бюджету)»;

Рішення 23 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 13.07.2022 року № 1836 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної 

 громади на 2022 рік 16521000000 (код бюджету)».

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

Ціль державної політики

Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне 

сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування



од. 0.00 42.50

2

осіб 0.00 1 600.00

осіб 0.00 1 600.00

осіб 0.00 435.00

3

грн. 31.25 5 197.50

осіб 0.00 38.00

4

відс. 0.00 100.00

(підпис)

(підпис)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Наталія БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

25.07.2022 р.

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної 

чисельності осіб, які потребують соціальних послуг
розрахунок 100.00

Міський голова
Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника 

(робітника), які надають соціальні послуги
розрахунок 38.00

якості

ефективності

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних 

послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних 

відділень, на рік

розрахунок 5 166.25

чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням 

(наданням соціальних послуг)
ф.12 соц-річна 1 600.00

кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно ф.12 соц-річна 435.00

продукту

чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)
ф.12 соц-річна 1 600.00

кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних 

працівників та робітників, які надають соціальні послуги
штатний розпис 42.50



1. 0200000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213160 3160   1010 16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 Конституція України; Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);

         Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік»;

   Постанова КМУ "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають  соціальні послуги" від 29.042004 № 558;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих  бюджетів на здійснення  заходів з виконання державних програм 

  соціального захисту населення  за рахунок субвенцій  з державного бюджету”(Із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінетом Міністрів України);

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;

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);

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і

потребують сторонньої допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –300000 гривень , у тому числі загального фонду – 300000 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

коштів місцевого бюджету )

25.07.2022 № 148

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2022 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 300 000

0 300 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 300 000

0 300 000

Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки
300 000

Усього 300 000

11. Результативні показники бюджетної програми 

Усього 300 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

300 000

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017  №793 Про затвердження складових прогрмної класифікації видатків та кедитування місцевих бюджетів (зі змінами і доповненнями);

Рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №1540 «Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік»;

Рішення 20 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23.02.2022 року №1674 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік 

16521000000 (код бюджету)»;

Рішення 23 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 13.07.2022 року № 1836 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної 

громади на 2022 рік 16521000000 (код бюджету)».

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

Ціль державної політики

Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне 

сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування



№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

2

осіб 0.00 30.00

осіб 0.00 4.00

осіб 0.00 26.00

4

відс. 0.00 100.00

(підпис)

(підпис)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Наталія БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

25.07.2022 р.

питома вага кількості призначених компенсацій до кількості 

звернень за призначенням компенсації
розрахунок 100.00

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання 

соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку
звіт 26.00

якості

кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання 

соціальних послуг з них
звіт 30.00

кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання 

соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи
звіт 4.00

2 4 5

продукту

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд



1. 0200000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213210 3210   1050 16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№ з/п

1

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; 

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); 

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; 

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); 

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами);

Рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №1540 «Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік»;

Рішення 21 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 29.04.2022 року № 1802 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної 

громади на 2022 рік 16521000000 (код бюджету)»;

Рішення 23 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 13.07.2022 року № 1836 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної 

громади на 2022 рік 16521000000 (код бюджету)».

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

Ціль державної політики

Забезпечення вирішення проблеми безробіття та забезпечення ефективної зайнятості

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Організація та проведення громадських робіт

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –540000 гривень , у тому числі загального фонду – 540000 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

коштів місцевого бюджету )

25.07.2022 № 148

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2022 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 540 000

0 540 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 540 000

0 540 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

2

осіб 0.00 150.00

3

грн. 0.00 3 600.00

(підпис)

(підпис)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Наталія БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

25.07.2022 р.

середні витрати на одного працівника розрахунок 3 600.00

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

кількість працівників внутрішній облік 150.00

ефективності

2 4 5

продукту

Усього 540 000

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма організації оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади на 

2022 - 2026 роки
540 000

2 3

Забезпечення організації та проведення робіт 540 000

Усього 540 000

Організація та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

7. Мета бюджетної програми



1. 0200000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213242 3242   1090 16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; 

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  

 Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами); 

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);

Наказ  Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами);

Рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №1540 «Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік»;

Рішення 20 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23.02.2022 року №1674 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік 

16521000000 (код бюджету)»;

Рішення 23 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 13.07.2022 року № 1836 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної 

громади на 2022 рік 16521000000 (код бюджету)».

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1159700 гривень , у тому числі загального фонду – 1159700 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

коштів місцевого бюджету )

25.07.2022 № 148

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2022 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 1 119 700

2 0 40 000

0 1 159 700

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 150 000

2 0 50 000

3 0 759 700

4 0 200 000

0 1 159 700

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

2

осіб 0.00 460.00кількість одержувачів фінансової допомоги журнал реєстрації допомог 460.00

2 4 5

продукту

Програма підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки 200 000

Усього 1 159 700

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об’єднаних 

Сил та військовослужбовців, які приймали участь у воєнних діях під час воєнного стану оголошеного на території 

України і членів їх сімей мешканців Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

150 000

Програма соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами 

України на 2022-2026 роки
50 000

Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки
759 700

Усього 1 159 700

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

2 3

Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення 1 119 700

Санаторно-курортне лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровл 40 000

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

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

Ціль державної політики

Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне 

сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування

7. Мета бюджетної програми



осіб 0.00 4.00

3

грн. 0.00 2 434.13

грн. 0.00 10 000.00

4

відс. 0.00 100.00

(підпис)

(підпис)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Наталія БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

25.07.2022 р.

динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову 

фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

Розрахунок ( кількість осіб, 

які отримали допмогу в 

поточному році до 

минулого року)

100.00

Міський голова
Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Середня вартість однієї путівки на оздоровлення розрахунок 10 000.00

якості

ефективності

середній розмір допомоги на одну особу

Розрахунок 

(кошторис/кількість 

прийнятих розпоряджень, 

щодо наданих допомог)

2 434.13

 кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують 

оздоровлення
внутрішній облік 4.00



1. 0200000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0216017 6017   0620 16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №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);                                                                                                                                                                                                                                             

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

Рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №1540 «Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік»;

Рішення 20 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23.02.2022 року №1674 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік 

16521000000 (код бюджету)»;

Рішення 23 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 13.07.2022 року № 1836 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної 

громади на 2022 рік 16521000000 (код бюджету)».

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3150000 гривень , у тому числі загального фонду – 3150000 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

коштів місцевого бюджету )

25.07.2022 № 148

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2022 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 3 150 000

0 3 150 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 3 150 000

0 3 150 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0.00 1.00

2

од. 0.00 1.00

3

грн. 0.00 3 150 000.00

4 якості

ефективності

Середня сума підтримки одного підприємства розрахунок 3 150 000.00

Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації 

житлового фонду, яким планується надання підтримки 
мережа 1.00

Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації 

житлового фонду, які потребують підтримки 
мережа 1.00

продукту

2 4 5

затрат

Усього 3 150 000

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма сприяння діяльності та розвитку житлово- комунального господарства Гребінківської міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки
3 150 000

2 3

Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства 3 150 000

Усього 3 150 000

Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення підтримки комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

Ціль державної політики

Виконання заходів у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування території громади

7. Мета бюджетної програми



відс. 0.00 100.00

(підпис)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

25.07.2022 р.

М.П.

Міський голова
Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Наталія БОНДАРЕНКО

Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується 

надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її 

потребують 

розрахунок 100.00



1. 0200000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0216030 6030   0620 16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 

 Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік»;

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 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами і 

доповненнями);

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» (із змінами);

Рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №1540 «Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік»;

Рішення 20 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23.02.2022 року №1674 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік 

16521000000 (код бюджету)»;

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5119000 гривень , у тому числі загального фонду – 5064000 гривень та спеціального фонду – 55000 

гривень .

коштів місцевого бюджету )

25.07.2022 № 148

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2022 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника



№

з/п

1

№

з/п

1

2

3

4

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 4 904 000

3 0 160 000

4 55 000 55 000

55 000 5 119 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 4 904 000

2 0 160 000

3 55 000 55 000

55 000 5 119 000Усього 5 064 000

Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки 4 904 000

Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки 160 000

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки 0

Усього 5 064 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів

територіальної громади
4 904 000

Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів електромереж 160 000

Ремонт та утримання світлофорних об'єктів 0

Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів електромереж

Ремонт та утримання світлофорних об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою

Рішення виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 02.06.2022 № 65 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік 

16521000000 (код бюджету)»;

Рішення 23 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 13.07.2022 року № 1836 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної 

громади на 2022 рік 16521000000 (код бюджету)».

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

Ціль державної політики

Виконання заходів у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування території громади



№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

грн. 0.00 4 904 000.00

грн. 0.00 160 000.00

грн. 55 000.00 55 000.00

2

га. 0.00 10 331.00

од. 0.00 86.00

шт. 1.00 1.00

3

грн. 0.00 474.69

грн. 0.00 1 860.47

грн. 55 000.00 55 000.00

4

відс. 0.00 100.00

відс. 0.00 100.00

відс. 100.00 100.00

(підпис)

(підпис)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Наталія БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

25.07.2022 р.

Відсоток відремонтованих світлофорних об'єктів розрахунок 0.00

Міський голова
Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

відсоток охоплення території розрахунок 100.00

питома вага кількості об`єктів електромереж фактично утриманих 

до запланованих 
розрахунок 100.00

Середні витрати на ремонт одиниці світлофорного об'єкту розрахунок 0.00

якості

середні витрати на один га території розрахунок 474.69

середня вартість утримання в належному стані одиниці 

електромереж 
розрахунок 1 860.47

Кількість свфтлофорних об'єктів, які потребують ремонту внутрішній облік 0.00

ефективності

площа території внутрішній облік 10 331.00

кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів 

територіальної громади 
тех.паспорти мереж 86.00

Обсяг видатків на ремонт світлофорних об'єктів кошторис 0.00

продукту

обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території 

населених пунктів територіальної громади 
кошторис 4 904 000.00

обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення кошторис 160 000.00

2 4 5

затрат

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд



1. 0200000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217461 7461   0456 16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

     Конституція України;

         Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік»;

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» (зі 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» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами);

Рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №1540 «Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік»;

Рішення 20 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23.02.2022 року №1674 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік 

16521000000 (код бюджету)»;

Рішення виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 23.03.2022 №36 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2000000 гривень , у тому числі загального фонду – 2000000 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

коштів місцевого бюджету )

25.07.2022 № 148

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2022 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 2 000 000

0 2 000 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 2 000 000

0 2 000 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

грн. 0.00 2 000 000.00

2 продукту

обсяг видатків на поточний ремонт доріг Кошторис 2 000 000.00

2 4 5

затрат

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки 2 000 000

Усього 2 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

Усього 2 000 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Проведення поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури 2 000 000

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

16521000000 (код бюджету)»;

Рішення виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 14.04.2022 №40 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2022 рік 

16521000000 (код бюджету)»;

Рішення 21 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 29.04.2022 року № 1802 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної 

громади на 2022 рік 16521000000 (код бюджету)»;

Рішення 23 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 13.07.2022 року № 1836 «Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної 

громади на 2022 рік 16521000000 (код бюджету)».

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

Ціль державної політики

Забезпечення підвищення безпеки автомобільних доріг об'єднаної територіальної громад



кв. м. 0.00 2 666.67

3

грн. 0.00 750.00

4

відс. 0.00 100.00

(підпис)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

25.07.2022 р.

М.П.

Міський голова
Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Наталія БОНДАРЕНКО

якості

відсоток відремонтованої площі доріг до запланованої Розрахунок 100.00

ефективності

середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої 

мережі 
Розрахунок 750.00

протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт
Проектно-кошторисна 

документація
2 666.67


