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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови №03-01/69 від 26.03.2021 року
Кремінська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
0100000

1.

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0110000

2.

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

21757011
(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

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

0110150

0150

0111

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

601 791,00

23 820 149,00

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

23 218 358,00

12518000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України. Бюджетний кодекс України. Податковий кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями.
Наказ Міністерства Фінансів Украни "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 року № 793 зі змінами. Наказ
Міністерства Фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконаненя місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами. Рішення
Кремінської міської ради від 23.12.2020 №2/26 "Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 05.02.2021 року № 4/25 "Про внесення змін до
Кремінської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 26.02.2021 року № 5/8 "Про внесення змін до Кремінської територіальної громади на 2021 рік",Рішення сесії від 26.03.2021
року № 6/8 "Про внесення змін до Кремінської територіальної громади на 2021 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
УСЬОГО

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

23 218 358,00
23 218 358,00

601 791,00
601 791,00

23 820 149,00
23 820 149,00

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2

3

4

1

Усього
5

Усього

0,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0
0
0
0
0

затрат
кількість штатних одиниць
В тому числі: жінок
кількість посадових осіб та службовців
продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

кількість прийнятих нормативно-правових актів
кількість наданих адміністративних послуг
кількість прийнятих міською радою та посадовими особами актів
(рішення сесії, рішення виконкома, розрорядження)
ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного
працівника (крім робітників)
кількість прийнятих актів на одного працівника (крім робітників)
витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць
якості
Відсоток вчасно виконаних лістів, звернень, скарг, заяв

Одиниця
виміру
3
од.
од.
од.

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

Штатний розпис
Звітність
Штатний розпис

93
65
73

93
65
73

5 450

5 450

22 400
1 350

22 400
1 350

5 053

5 053

Журнал вхідної, вихідної
реєстрацій
Звітність
Звітність
Журнал реєстрацій

од.
од.
од.
од.

Розрахунок

од.

222

222

од.
грн.

Розрахунок
Розрахунок

42
21 424

42
21 424

відс.

Розрахунок

100

100

В.О. Струк

Міський голова
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Кремінської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)
Н.М. Смалько

Начальник відділу
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови №03-01/69 від 26.03.2021 року
Кремінська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
0100000

1.

21757011

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
0110000

2.

21757011

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0110180

0180

0133

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

431 672,00

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

431 672,00

12518000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Наказ
Міністерства Фінансів Украни "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 року № 793 зі змінами, Наказ Міністерства Фінансів
України "Про деякі питання запровадження програмнор-цільового методу складання та виконаненя місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами, Рішення Кремінської міської ради від
23.12.2020 №2/14 "Про затвердження Програми розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи Кремінської міської ради на 2021 рік", Рішення Кремінської міської ради від
23.12.2020 №2/12 "Про затвердження програми підтримки обдарованої молоді Кремінської територіальної громади на 2021 рік", Рішення Кремінської міської ради від 23.12.2020 №2/26 "Про бюджет
Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 15.01.2021 №3/4 "Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від
26.03.2021 № 6/8 "Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення централізованого зберігання, науково-технічного опрацювання, обліку документів з особового складу ліквідованих підприємств, організацій без юридичних правонаступників; виявлення
та внесення до джерел комплектування документів ліквідованих підприємств, установ, організацій не залежно від форм власності, що розташовані на території Кремінської територіальної громади,
видача довідок для забезпечення соціально-правового захисту населення. Створення умов для надання системної підтримки талановитій учнівській молоді, її творчого, інтелектуального, духовного і
фізичного розвитку
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Фінансова підтримка комунальної установи Кремінської міської ради "Трудовий архів територіальних громад району" у 2020 році та розвиток архівної справи

2
3

Забезпечення централізованого зберігання документів з особового складу підприємств, установ, організацій, що знаходяться на території Кремінської територіальної громади
Складання та видача довідок для забезпечення соціально-правового захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2
Розвиток архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи Кремінської
міської ради "Трудовий архів територіальних громад району"
УСЬОГО

1

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

431 672,00

0,00

431 672,00

431 672,00

0,00

431 672,00

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

1
1

Програма розвитку архівної справи на 2021 рік, Програма підтримки обдарованої
молоді Кремінської територіальної громади на 2021 рік
Усього

431 672,00

0,00

431 672,00

431 672,00

0,00

431 672,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0
1
2
0

затрат
Кількість штатних одиниць
Осяг фінансової підтримки розвитку архивної справи
продукту
Кількість наданих довідок, звернень, запитів громадян, консультацій

1
2
3
0
1
2
0
1

Кількість прийнятих на зберігання справ
Кількість інвентарізаційних справ, техічних паспортів , отриманих
витягів
ефективності
Витрати на утримання однієї штатної одиниці
Середні витрати на проведення однієї інвентарізації, виготовлення
якості
Відсоток оброблених архівних справ

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

4

5

6

7

од.
грн.

4,00
431 672,00

0,00
0,00

0,00
4,00
431 672,00
0,00

шт.

841,00

0,00

841,00

шт.

617,00

0,00

617,00

од.

15 008,00

0,00

15 008,00

грн.
грн.

107 918,00
1,18

0,00
0,00

відс.

100,00

0,00

В.О. Струк

Міський голова
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Кремінської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)
Н.М. Смалько

Начальник відділу
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

0,00
107 918,00
1,18
0,00
100,00

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови №03-01/69 від 26.03.2021 року
Кремінська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
0100000

1.

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0110000

2.

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

21757011
(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0112111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

2 307 193,00

гривень, у тому числі загального фонду

2 307 193,00

12518000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Бюджетного кодекса України від
08.07.2010 №2456-VІ із змінами, наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складпння та виконання місцевих
бюджетів" із змінами", наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами; рішень Кремінської
міської ради від 23.12.2020 р. №2/26 "Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік", від 23.12.2020 року №2/15 "Про затвердження Програми розвитку та підтримки
надання медичної допомоги на первинному рівні на 2021 рік", від 23.12.2020 №2/15 "Про затвердження Програми розвитку та підтримки надання медичної допомоги на первинному рівні на 2021
рік", від 23.12.2020 року №2/8 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2021 рік", Рішення сесії від 26.03.2021 № 6/8 "Про внесення змін
до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку

7. Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я , що передбачає проведення заходів, спрямованих на забезпечення населенню доступною, своєчасною, якістною та ефективнною первинною
медико-санітарною допомогою.
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забеспечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

2 307 193,00

0,00

2 307 193,00

2 307 193,00

0,00

2 307 193,00

1

Надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання
(пенребування)
УСЬОГО

1

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

1
1

Загальний фонд

2
Пррограма розвитку та підтримки надання медичної допомоги на первинному рівні на
2021 рік
Усього

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

2 307 193,00

0,00

2 307 193,00

2 307 193,00

0,00

2 307 193,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0
0

затрат
Кількість установ
Кількість структурних підрозділів, які утримуються за рахунок
місцевих бюджетів
Кількість штатних одиниць
у тому числі середній медичний персонал який забезпечує населення
доступною, своєчастною, якістною та ефективною первинною
медико-санітарною допомогою
продукту
Кількість прикріпленого населення
ефективності
Кількість прикріпленого населення на одну одиницю середного
медичного працівника, що надає первинну медичну допомогу

0
0
0
0
0
0
0
0
0

якості
Забеспечення повноти охоплення профілактичними щепленнями

0

Одиниця
виміру
3
од.

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

Мережа розпорядника
Структура розпорядника

од.
од.

Штатний розпис
Штатний розпис

од.

осіб

Статистичні дані

1

0,00

1

11

0,00

11

13,75

0,00

13,75

8

0,00

8

3 765

0,00

3 765

471

0,00

471

100

0,00

100

100

0,00

100

Розрахунок
осіб

Розрахунок

відс.

Розрахунок

відс.

В.О. Струк

Міський голова
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Кремінської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)
Н.М. Смалько

Начальник відділу
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови №03-01/69 від 26.03.2021 року
Кремінська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

0100000

1.

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

21757011

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3242

1090

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

0113242

3.

(код за ЄДРПОУ)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

0110000

2.

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

260 000,00

260 000,00

12518000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс Україн, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 N 688 « Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих
бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення",Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Рішення Кремінської міськоїї ради від 23.12.2020 року №2/17 "Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної
операції,військовослужбовців і поранених учасників АТО/ООС та вшанування пам’яті загиблих на 2021-2023 роки ", Рішення Кремінської міськоїї ради від 23.12.2020 року №2/19 "Про
затвердження Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги, Положення про комісію з надання матеріальної допомоги та її склад", Рішення Кремінської міськоїї ради від
23.12.2020 року №2/20 "Про затвердження Програми соціальної підтримки дітей з орфанними та онкозахворюваннями", Рішення Кремінської міськоїї ради від 23.12.2020 року №2/26 "Про
бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 26.03.2021 № 6/8 "Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Підвищення життестійкості соціально вразливих верств населення

7. Мета бюджетної програми
Проведення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1
2
3
4

Завдання
Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на поховання
Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на подолання наслідків пожежі
Забезпечення надання фінансової допомоги дітям з орфанними та онкологічними захворюваннями
Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги сім`ям загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників ООС та вшанування пам’яті загиблих

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2

1
2
3
4
5

Надання грошової допомоги пораненим учасникам ООС та сім'ям загиблих воїнів
Надання матеріальної допомоги дітям з орфанними та онкозахворюваннями
Надання одноразовиї фінансової допомоги на подолання наслідків пожежі
Програма надання одноразової матеріальної допомоги жителям Кремінської громади
Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання
УСЬОГО

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

10 000,00
100 000,00
30 000,00
100 000,00
20 000,00
260 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 000,00
100 000,00
30 000,00
100 000,00
20 000,00
260 000,00

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2021 рік

30 000,00

0,00

30 000,00

2
3
4
5

Програма соціальної підтримки дітей загиблих учасників АТО/ООС
Про затвердження положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги
Програма надання одноразової матеріальної допомоги жителям Кремінської громади
Програма соціальної підтримки дітей з орфанними та онкозахворюваннями,
Усього

10 000,00
20 000,00
100 000,00
100 000,00
260 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 000,00
20 000,00
100 000,00
100 000,00
260 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0

затрат
Обсяг видатків запланованих на надання одноразової фінансової
допомоги на поховання
продукту
Кількість одержувачів фінансової допомоги
ефективності
Середній розмір фінансової допомоги на одну особу (на поховання)

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Середній розмір одноразової фінансової допомоги на одну особу
(пожежа)
Середній розмір одноразової фінансової допомоги на одну особу
(хворі діти)
Середній розмір одноразової фінансової допомоги на одну особу
Середній розмір одноразової фінансової допомоги на одну особу
(АТО/ООС)
якості
Допомога на поховання
Допомога потерпілим від пожежі
Допомога хворим дітям
Допомога сім"ям загиблих АТО/ООС

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

260 000,00

0,00

260 000,00

31

0,00

31

845,00

0,00

845,00

8 000,00

0,00

8 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

1 500,00

0,00

1 500,00

10 000,00

0,00

10 000,00

23
3
4
1

0,00
0,00
0,00
0,00

23
3
4
1

Розрахунковий обсяг

грн.
осіб

Розрахунок
Розрахунок

грн.

Розрахунок

грн.

Розрахунок

грн.

Розрахунок

грн.

Розрахунок

грн.
осіб
осіб
осіб
осіб

Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок

В.О. Струк

Міський голова
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Кремінської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)
Н.М. Смалько

Начальник відділу
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови №03-01/69 від 26.03.2021 року
Кремінська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
0100000

1.

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0110000

2.

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

21757011

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

6020

0620

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

7 738 560,00

16 836 224,00

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають
житлово-комунальні послуги

0116020

3.

(код за ЄДРПОУ)

12518000000
(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

9 097 664,00

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 зі змінами, Наказ Міністерства
фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,
Рішення Кремінської міськоїї ради від 23.12.2020 №2/26 "Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення міської ради від 23.12.2020 року № 2/23 "Про затвердження
Програми благоустрою Кремінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки", Рішення сесії від 05.02.2021 року № 4/25 "Про внесення змін до Кремінської територіальної громади на 2021
рік", Рішення сесії від 26.02.2021 року № 5/8 "Про внесення змін до Кремінської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 26.03.2021 року № 6/8 "Про внесення змін до Кремінської
територіальної громади на 2021 рік", від 26.03.2021 року № 6/28 "Про надання дозволу на перерахунок бюджетних коштів"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста через забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п
1
2
3
4
5
6

Завдання
Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства
Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
Відшкодівання витрат комунальних установ на обслуговування об`ектів благоустрою
Створення безпечного та комфортного середовища для проживання громадян шляхом забезпечення належного рівня благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22

Напрями використання бюджетних коштів
2
Дотація ВКГ на різницю в тарифах
Інформаційно розрахункова (білінгова) система обліку води ВКГ
Надання фінансової підтримки ВКГ на обслуговування фонтану
Утримання полігону ТПВ
Прибирання та підмітання вулиць міста
Очищення доріг від снігу та обробка противожеленими сумішами
Утримання об"єктів дорожньої інфраструктури, а саме: побілка та покраска бордюр
Утримання об"єктів дорожньої інфраструктури, а саме встановлення дорожніх знаків
Утримання об"єктів дорожньої інфраструктури, а саме: зовнішнє освітлення
Придбання фонарів, дроту та інших матеріалів для відновлення та ремонту мереж
зовнішнього освітлення ДП ККС
Придбання вуличних аншлагів ДП ККС
Придбання з установкою вуличних гідрантів
Надання фінансової підтримки ВКГ на обслуговування бювету
Перетяжки вуличні ДП ККС
Гарантійний процентний внесок, для участі в конкурсі з придбання майнового комплексу
санаторій "Озерний", ДП ККС
Оплата за придбання майнового комплексу санаторій "Озерний" у складі наступних
об'єктів нерухомого майна:
адміністративна будівля з лікувально-діагнастичним корпусом, А-2, ПД, 3917,3 кв.м., склад
газобалонів, Б; водонасосна станція, Д; сторожка, С; споруди, 1-6;
клуб-їдальня з мінікотельнею, В-2, В-3, в1, в2, в3, 4490,7 кв.м.;
гараж з мінікотельнею, Г,г, 872,5 кв.м.;
будівля пральні з матеріальним складом і мінікотельнею, Ж,Ж1,З, 638,3 кв.м.;
котельня, И, И-3, 722,5 кв.м.;
овочесховище, К,к, 375,5 кв.м.;
каналізаційно-насосна станція, У,у, 47,8 кв.м.;
спальний корпус № 1 з міникотельнею, Р-5, ПД, р, 2753,6 кв.м.;
спальний корпус № 2 з міникотельнею, П-2,п, 1054,5 кв.м.;
спальний корпус № 3 з міникотельнею, О-3,0, 1123,0 кв.м.;
спальний корпус № 4 з міникотельнею, Н-5, ПД, н, 2730,4 кв.м.
Утримання дренажних мереж і водопровідних споруд
Утримання переходів через р.Красна та р.Родникова
Експлуатаційнек утримання доріг з грунтовим покриттям
Догляд за газонами і кущами
Догляд за газонами
Утримання об'єктів благоустрою та зон відпочинку

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

4 600 000,00
0,00
50 000,00
186 223,00
931 878,00
279 397,00
138 443,00
268 366,00
447 877,00

0,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 600 000,00
250 000,00
50 000,00
186 223,00
931 878,00
279 397,00
138 443,00
268 366,00
447 877,00

250 000,00

0,00

250 000,00

300 000,00
75 000,00
133 734,00
0,00

0,00
0,00
0,00
200 000,00

300 000,00
75 000,00
133 734,00
200 000,00

686 286,00

0,00

686 286,00

0,00

7 288 560,00

7 288 560,00

36 079,00
19 898,00
114 092,00
186 436,00
153 625,00
79 928,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

36 079,00
19 898,00
114 092,00
186 436,00
153 625,00
79 928,00

Утримання архітектурних споруд та пам'ягних знаків
Утримання обєктів благоустрою, що перебувають в управлінні КП "Червонопопівський
благоустрій"

23
24

УСЬОГО

14 500,00

0,00

14 500,00

145 902,00

0,00

145 902,00

9 097 664,00

7 738 560,00

16 836 224,00

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

4 783 734,00

250 000,00

5 033 734,00

4 313 930,00

7 488 560,00

11 802 490,00

9 097 664,00

7 738 560,00

16 836 224,00

1
1
2

Про затвердження Програми підтримки підприємств водопровідно- каналізаційного
господарства комунальної власності територіальної громади на 2021 рік
Про затвердження Програми благоустрою Кремінської міської територіальної громади
на 2021-2023 роки
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

0
0
0

затрат
Обсяг фінансової підтримки
продукту

грн.

Кошторис

9 097 664,00

7 738 560,00

16 836 224,00

0

кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що
ефективності

од.

Програма підтримки підприємств

2,00

2,00

2,00

середня сума підтримки на одного підприємства (організації)
якості

грн.

Внутрішньогосподарський облік

3 873 444,50

225 000,00

4 098 444,50

100,00

100,00

100,00

0
0
0

відсоток підприємств і організацій побутового обслуговування, що
входять до комунальної власності, яким планується надання
підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують

відс.

Внутрішньогосподарський облік

Міський голова

В.О. Струк

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Кремінської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)
Начальник відділу

(Дата погодження)

Н.М. Смалько

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови №03-01/69 від 26.03.2021 року
Кремінська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
0100000

1.

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0110000

2.

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

21757011

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

(найменування відповідального виконавця)

0117130

7130

0421

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

780 000,00

1 080 000,00

(код за ЄДРПОУ)

Здійснення заходів із землеустрою

12518000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

300 000,00

(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 , Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників
бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 N 945 зі змінами, Рішення Кремінської міськоїї ради від 23.12.2020 №2/26
"Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення Кремінської міськоїї ради від 23.12.2020 №2/8 "Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста
Кремінна на 2021 рік", Рішення сесії від 26.03.2021 № 6/8 "Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Здійснення заходів із землеустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2

1
2

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

Проведення еспертної грошової оцінки земельної ділянки
Проведення нормативно грошової оцінки земель населених пунктів, проведення
інвентаризації земель під обєктами комунальної властності, розробка проекту землеустрою
щодо рекультивації порушених земель

300000,00

0,00

300000

780 000,00

780 000,00

УСЬОГО

300 000,00

780 000,00

1 080 000,00

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

1
1

Загальний фонд

2
Здійснення заходів з землеустрою
Усього

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

300 000,00
300 000,00

780 000,00
780 000,00

1 080 000,00
1 080 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

грн.

Кошторис

300 000,00

0,00

300 000,00

грн.

Кошторис

0,00

780 000,00

780 000,00

продукту
кількість населених пунктів охоплених нормативно грошовою
оцінкою

од.

Розрахунок

0,00

11

11

площа запланованої інвентаризації земель під обєктами комунальної
властності,

га

Розрахунок

0,00

50,7

50,7

од.

Звітність

40

60

100

1

2

0

затрат
обсяг видатків запланованих на оплату послуг за проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки
обсяг видатків на нормативно грошову оцінку земель населених
пунктів, проведення інвентаризації земель під обєктами комунальної
властності, розробка проекту землеустрою щодо рекультивації
порушених земель

0

0

0
0

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Показники

кількість земельних ділянок на яких планується проведення
експертної оцінки
ефективності

0
0
0

середня вартість проекту землеустрою щодо рекультивації порушених
земель

грн.

Розрахунок

0,00

65 000,00

65 000,00

середня вартість проведення інвентаризації земель під обєктами
комунальної властності

грн.

Розрахунок

0,00

95 000,00

95 000,00

грн.

Розрахунок

0,00

620 000,00

620 000,00

грн.

Розрахунок

7 500,00

7 500

7 500,00

вфд.

Розрахунок

100

100

100

середня вартість нормативно грошову оцінку земель населених
пунктів
середня вартість однієї експертної грошової оцінки
якості
питома вага кількості земельних ділянок, яким проведенно експертна
оцінка

В.О. Струк

Міський голова
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Кремінської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)
Н.М. Смалько

Начальник відділу
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови №03-01/69 від 26.03.2021 року
Кремінська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
0100000

1.

21757011

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
0110000

2.

21757011

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0117330

7330

0443

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

7 751 923,00

7 751 923,00

Будівництво інших об`єктів комунальної власності
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

12518000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами ,Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних
програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 N 945 зі змінами, Рішення Кремінської міськоїї ради від 23.12.2020 року №2/26 "Про бюджет
Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення Кремінської міськоїї ради від 23.12.2020 року №2/23 "Про затвердження Програми благоустрою міста Кремінна на 2021-2023 роки", Рішення
сесії від 15.01.2021 року "Про затвердження Програми благоустрою Кремінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки", Рішення сесії від 15.01.2021 року № 3/4 "Про внесення змін до бюджету
Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 05.02.2021 року №4/25 "Про внесення змін до Кремінської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 26.03.2021 № 6/8 "Про
внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Розвивати якісну, надійну, сталу та доступну інфраструктуру, яка базується на використанні іноваційних технологій

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктири територіальної громади м.Кремінна. Створення умов для комфортного проживання мешканців громади.
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забезпечення розвитку інфраструктири територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Показники використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1
2

Саіфінансування по проекту НЕФКО "Освітлення вулиць міста Кремінна"
Проектування та будівництво міської вбиральні по проспекту Дружба
Виготовлення проектно-кошторисної документації нежитлової будівлі по вул.Чайковського,3
проведення експертизи кошторисної частини проектної документації проекту будівництва
обєкту по вул.Чайковського,3 та проведення капітального ремонту будівлі

0,00
0,00

3 331 923,00
400 000,00

3 331 923,00
400 000,00

0,00

1 130 000,00

1 130 000,00

0,00

110 000,00

110 000,00

0,00
0,00

2 780 000,00
7 751 923,00

2 780 000,00
7 751 923,00

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

Виготовлення проектно-кошторисної документації нежитлової будівлі по пров. Бульварний,4
та проведення її експертизи
Підтримка ОСББ

4
5

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

№ з/п

Показники

1

2
Усього
Будівництво інших об"єктів комунальної власності

3

4

5

0,00
0,00

7 751 923,00
7 751 923,00

7 751 923,00
7 751 923,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники

1

2

0
0

Затрати
Співфінансування по проету НЕФКО"Освітлення вулиць міста"
Проектування та будівництво міської вбиральні по проспекту
Дружби
Виготовлення проектно-кошторисної документації нежитлової
будівлі по вул.Чайковського,3 проведення експертизи кошторисної
частини проектної документації проекту будівництва обєкту по
вул.Чайковського,3 та проведення капітального ремонту будівлі

0

0
0

Виготовлення проектно-кошторисної документації нежитлової
будівлі та проведення експертизи проектно-кошторисної
документації по пров. Бульварний,4
Підтримка ОСББ

0
0

продукту

0

Протяжність площі на якій планується провети капітальний ремонт

0
0
0
0
0

Протяжність проспекту Дружба на якому планується провети
капітальний ремонт
Загальна площа будівництва міської вбиральні
ефективності
Середня вартість капітального ремонту 1 м тротуару
Середні витрати на 1 кв.м будівництва міської вбиральні по
проспекту Дружба

0

якості

0
0

Питома вага метражу відремонтованих тротуарів
Питома вага метражу відремонтованого проспекту Дружба

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

3

4

5

тис.грн.

Розрахунок

0,00

3 331,923

3 331,923

тис.грн.

Розрахунок

0,00

400,000

400,000

тис.грн.

Розрахунок

0,00

1 130,000

1 130,000

тис.грн.

Розрахунок

0,00

110,000

110,000

грн.

Розрахунок

0,00

2 780,000

2 780,000

кв. м.

Розрахунок

0,00

3 500

3 500

кв. м.

Розрахунок

0,00

1 000,00

1 000,00

кв. м.

Розрахунок

0,00

20

20

тис.грн.

Розрахунок

0,00

1,30

1,30

тис.грн.

Розрахунок

0,00

30,000

30,000

відс.
відс.

Розрахунок
Розрахунок

0,00
0,00

60,00
100

60,00
100

0

Питома вага будівництва міської вбиральні по проспекту Дружба

відс.

Розрахунок

Міський голова

0,00

(підпис)

В.О. Струк
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Н.М. Смалько
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий
(Назва місцевого фінансового органу)
Начальник відділу

(Дата погодження)
М.П.

М.П.

100

100

