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 №03-01/190 від 09.07.2021 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)

2.

0110000

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

21757011
(найменування відповідального виконавця)

7461

0456

(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-

920 000,00

1 380 160,00

(код за ЄДРПОУ)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0117461

3.

(код за ЄДРПОУ)

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

гривень, у тому числі загального фонду

460 160,00

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, наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ Міністества 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 №945 зі змінами, Рішення Кремінської
міської ради від 23.12.2020 №2/26 "Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення Кремінської міської ради від 23.12.2020р. №2/23 "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 06.05.2021 року № 7/27 "Про внесення змін до
бюджету Кремінської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 24.06.2021 року № 8/8 "Про внесення змін до бюджету Кремінської 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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури територіальної громади міста Кремінна. Створення умов для комфортного проживання мешканців громади
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п
1

Завдання
Забезпечення розвитку дорожної інфраструктури територіальної громади міста Кремінна

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2

1

Проведення ремонту автодоріг
УСЬОГО

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

460 160,00
460 160,00

920 000,00
920 000,00

1 380 160,00
1 380 160,00

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

Програми благоустрою Кремінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
Усього

460 160,00
460 160,00

920 000,00
920 000,00

1 380 160,00
1 380 160,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0

затрат
Обсяг видатків, передбачених на здійснення капітального ремонту
автодорогі по вул. Франко
Обсяг видатків, передбачених на здійснення поточного ремонту
автодоріг
продукту
Обсяг робіт
ефективності
Середні витрати на 1 кв.м
якості
Питома вага відремонтованої дороги

0
0
0
0
0
0
0
0

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

грн.

Програма благоустрою

0,00

920 000,00

920 000,00

грн.

Програма благоустрою

460 160,00

0,00

460 160,00

кв. м.

Розрахунок

2 783

2 086

4 869

грн.

Розрахунок

345,00

345,00

345,00

відс.

Розрахунок

0,00

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 №03-01/190 від 09.07.2021 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)

2 571 329,27

26 509 219,27

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

гривень, у тому числі загального фонду

23 937 890,00

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 бюджету Кремінської територіальної
громади на 2021 рік", Рішення сесії від 06.05.2021 року № 7/27 "Про внесення змін до бюджету Кремінської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 24.06.2021 №8/8 "Про внесення
змін до бюджету 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

23 937 890,00
23 937 890,00

2 571 329,27
2 571 329,27

26 509 219,27
26 509 219,27

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

затрат
кількість штатних одиниць
В тому числі: жінок
кількість посадових осіб та службовців
Кап.ремон в приміщені міської ради (зов.електр.вст.шкафи облік)
Оновлення основних засобів
Безоплатно отримані активи
продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Одиниця
виміру
3
од.
од.
од
грн
грн
грн
од.

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

Штатний розпис
Звітність
Штатний розпис
Розрахунок
Розрахунок
Акт прийому -передачі

93
65
73
0
0
0

0,00
0,00
0,00
24 025,00
350 208,00
2 197 096,27

93
65
73
24 025
350 208
2 197 096

5 450

0,00

5 450

22 400
1 350

0,00
0,00

22 400
1 350

5 053

0,00

5 053

Журнал вхідної, вихідної реєстрацій

кількість прийнятих нормативно-правових актів
кількість наданих адміністративних послуг
кількість прийнятих міською радою та посадовими особами актів
(рішення сесії, рішення виконкома, розрорядження)
Кількість приміщень в яких заплвновано кап.ремонт

од.
од.

од

Розрахунок

0

1

1

Безоплатно отримано обладнання

грн

Акт прийому -передачі

0

647 556,27

647 556,27

Безоплатно отримано капітальний ремонт будівля пров.
Бульварний,1А

грн

0

1 549 540,00

1 549 540,00

ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного
працівника (крім робітників)
кількість прийнятих актів на одного працівника (крім робітників)
Середня вартість на оновлення основних засобів
Середня вартість приміщень в яких заплвновано кап.ремонт
Витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць
якості
Відсоток вчасно виконаних лістів, звернень, скарг, заяв

Звітність
Звітність
Журнал реєстрацій

од.

Акт прийому -передачі

Розрахунок

од.

222

0,00

222

од.
од
грн
грн.

Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок

42
0
0
26 277

42
350 208,00
24 025,00
26 277,00

відс.

Розрахунок

100

0,00
350 208,00
24 025,00
0,00
0,00
100,00

В.О. Струк

Міський голова
(підпис)

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

100

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 №03-01/190 від 09.07.2021 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)

0113133

3133

1040

(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)

0,00

44 605,00

Інші заходи та заклади молодіжної політики
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

44 605,00

12518000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р.№280/97-ВР зі змінами та доповненнями.Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 р. №793 зі змінами .Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р.№836 зі змінами. Рішення Кремінської міської ради від 15.01.2021 р. №3/4 "Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на
2021 рік", Рішення сесії від 06.05.2021 року № 7/27 "Про внесення змін до Кремінської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 24.06.2021 №8/8 "Про внесення змін до бюджету
Кремінської територіальної громади на 2021 рік".

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

Ціль державної політики
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. Мета бюджетної програми
Підтримка обдарованої молоді
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення підтримки обдарованої молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

1

Забезпечення проведення щорічного конкурсу "Учень року" у номінаціях "Інтелект року",
"Спортсмен року", "Творча особистість року"
УСЬОГО

1

44 605,00

0,00

44 605,00

44 605,00

0,00

44 605,00

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

1
1

Загальний фонд

2
Підтримка обдарованої молоді на 2021 рік
Усього

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

44 605,00
44 605,00

0,00
0,00

44 605,00
44 605,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0
0
0
0
0
0
0
0

затрат
Період охоплений підтримкою обдарованої молоді
продукту
Кількість обарованої молоді, яка портребує підтримки
ефективності
Середні витрати на підтримку обдарованої молоді
якості
Відсоток, обдарованої молоді, якої оказана підтримка

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

місяців

Кошторис

6

0,00

6

осіб

Розрахунок

10

0,00

10

грн.

Кошторис

1 000,00

0,00

1 000,00

відс.

Статистичні дані

100

0,00

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 №03-01/190
Кремінська міська рада

від 09.07.2021 року

(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)

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-

7 586 118,00

17 548 458,00

(код за ЄДРПОУ)

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

0116020

3.

(код за ЄДРПОУ)

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

гривень, у тому числі загального фонду

9 962 340,00

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,
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", Рішення сесії від 06.05.2021 року
№ 7/27 "Про внесення змін до бюджету Кремінської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 24.06.2021 №8/8 "Про внесення змін до бюджету Кремінської територіальної громади
на 2021 рік".
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

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ВКГ Дотація на різницю в тарифах
Придбання з установкою вуличних гідрантів ВКГ
Придбання антимагнитних пломб
Дозвіл на користування надрами
Надання фінансової підтримки ВКГ на обслуговування фонтану
Інформаційно розрахункова (білінгова) система обліку води ВКГ
Геолінінформація
Надання фінансової підтримки ВКГ на обслуговування бювету
ДП ККС: 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
Охрана комунального майна
Поточний кап ремолнт доріг з твердим покриттям
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.

4 428 763,00
75 000,00
47 500,00
113 263,00
50 000,00
0,00
57 974,00
133 734,00
186 223,00
999 878,00
279 397,00
138 443,00
100 366,00
447 877,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 428 763,00
75 000,00
47 500,00
113 263,00
50 000,00
100 000,00
57 974,00
133 734,00
186 223,00
999 878,00
279 397,00
138 443,00
100 366,00
447 877,00

250 000,00

0,00

250 000,00

300 000,00
272 500,00
300 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
150 000,00

300 000,00
272 500,00
300 000,00
150 000,00

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
286 436,00
153 625,00
79 928,00
67 676,00
27 000,00
0,00
14 500,00
113 573,00
23 812,00
4 000,00
9 586,00
28 564,00
51 375,00
19 364,00
10 628,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 558,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

36 079,00
19 898,00
114 092,00
286 436,00
153 625,00
79 928,00
67 676,00
27 000,00
47 558,00
14 500,00
113 573,00
23 812,00
4 000,00
9 586,00
28 564,00
51 375,00
19 364,00
10 628,00

15
16
17
18
19
20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Утримання дренажних мереж і водопровідних споруд
Утримання переходів через р.Красна та р.Родникова
Експлуатаційнек утримання доріг з грунтовим покриттям
Догляд за деревами і кущами
Догляд за газонами
Утримання об'єктів благоустрою та зон відпочинку
Придбання спецодягу
Придбання бензинових мотокос
Кап.ремонт огорожі на тереторії дільниці "Вечірній ринок"
Утримання архітектурних споруд та пам'ягних знаків
КП "Червонопопівський благоустрій": Прибирання та підмітання вулиць
Утримання полігону ТПВ
Очищення доріг від снігу та обробка противожеленими сумішами
Утримання кладовища
Догляд за деревами і кущами
Догляд за газонами
Утримання обєктів благоустрою
Утримання архітектурних споруд та пам'ягних знаків

40
41

Зовнішне освітлення
Утримання доріг з грунтовим покриттям
УСЬОГО

25 000,00

0,00

25 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

9 962 340,00

7 586 118,00

17 548 458,00

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
2

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

4 906 234,00

100 000,00

5 006 234,00

5 056 106,00
9962340,00

7 486 118,00
7586118,00

12 542 224,00
17548458,00

11. Результативні
показники
№ з/п

Показники

Одиниця

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
0
0
0

2
затрат
Обсяг фінансової підтримки
продукту

3

4

5

6

7

9 962 340,00

7 586 118,00

17 548 458,00

3

3

3

3 320 780,00

2 528 706,00

5 849 486,00

100,00

100,00

100,00

грн.

0

кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що
входять до комунальної власності, які потребують фінансової
підтримки
ефективності

0

середня сума підтримки на одного підприємства (організації)
побутового обслуговування

0

0

од.

грн.

Кошторис
Програма підтримки підприємств
водопровідно-каналізаційного
господарства комунальної
Внутрішньогосподарський облік

якості
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)
М.П.

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 №03-01/190
Кремінська міська рада

від 09.07.2021 року

(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)

(код за ЄДРПОУ)

0116030

6030

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)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

0110000

2.

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3 325 660,00

5 119 837,00

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

1 794 177,00

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 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 №2/26 "Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення Кремінської міськоїї ради від
23.12.2020 року №2/23 "Про затвердження Програми благоустрою Кремінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», Рішення Кремінської міської ради від 05.02.2021 року № 4/25 "Про
внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 06.05.2021 року № 7/27 "Про внесення змін до Кремінської територіальної громади на 2021 рік",
Рішення сесії від 24.06.2021 №8/8 "Про внесення змін до бюджету Кремінської територіальної громади на 2021 рік".

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

Ціль державної політики
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів Кремінської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Завдання
Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства
Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури
Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури
Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд
Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу
Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо )
Утримання в належному стані об`єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень

11
12
13
14
15

Забезпечення благоустрою кладовищ
Забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста
Створення безпечного та комфортного середовища для проживання громадян
Покращення естетичного вигляду території міста
Створення комфортних умов для відпочинку громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Загальний фонд

2
Проведення оплати електроенергії за зовнішне освітлення вулиць
Ремонт пам"ятників
Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
Благоустрій скверу I шахти
Благоустрій паркової зони с.Новокраснянка
Поточний ремонт автодоріг
Техповірка лічильників
Придбання лічільників для планової заміни вузлів обліку споживання електроенергії для
завнішнього освітлення
Благоустрій по пров. Бульварний
Утримання дренажних мереж і водопровідних споруд міста Кремінна
Придбання автобусу до 20 пос. Місць
Проведення грейдеровки вулиць міста
Догляд за газонами і кущами
Придбання автобусних зупинок
Утримання в належному стані пішохідних мостів
Поховання невідомих безрідних
Утримання полігону ТПВ
Утримання об"єктів благоустрою
Догляд за деревами і кущами
Придбання, встановлення комплексу дитячх майданчиків (Слобода,х.Кузьміне,с.Попівка,
вул.Нахімова)
Капітальний ремонт пам"ятників (вул.Куйбишева, пров. Спортивний)
Благоустрій Житлівського кладовища (встановлення огорожі)
Благоустрій кладовища м.Кремінна по пров. Спортивний (встановлення огорожі)
Придбання контейнерного майданчику на кладовище м.Креммінна пров. Спортивний
Виготовлення проектно-кошторисної документації на в"їздні знаки до міста
Благоустрій нового кладовища (проведення водопостачання, відсипка дороги, відсипка
кладовища)
УСЬОГО

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

1 136 457,00
199 000,00
200 000,00
150 000,00
0,00
50 000,00

0,00
0,00
0,00
100 000,00
150 000,00
0,00
0,00

1 136 457,00
0,00
199 000,00
300 000,00
300 000,00
0,00
50 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

18 590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18 590,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
5 790,00
0,00
0,00
0,00

14 340,00

285 660,00

300 000,00

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

0,00
0,00
220 000,00
30 000,00
120 000,00

0,00
0,00
220 000,00
30 000,00
120 000,00

0,00

270 000,00

270 000,00

1 794 177,00

3 325 660,00

5 119 837,00

5 790,00
0,00

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

№ з/п
1
1

Найменування місцевої / регіональної програми
2
Організація благоустрою населених пунктів
Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

1 794 177,00
1 794 177,00

3 325 660,00
3 325 660,00

5 119 837,00
5 119 837,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0
0
0

затрат
Обсяг витрат на організацію заходів з благоустрою
продукту
Кількість програм на виконання заходів з блаоустрою міста

0

Одиниця
виміру
3
грн.
од.

Кількість заходів
0
0
0
0
0

од.
ефективності
Середні видатки на виконання 1 заходу
якості
Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів із
благоустрою

грн.

відс.

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

Кошторис

1 794 177,00

3 325 660,00

5 119 837,00

1

0,00

1

10

11

21

179 417,70

302 332,70

481 750,40

100

100

100

Програма благоустрою міста
Кремінна на 2021-2023 роки
Програма благоустрою міста
Кремінна на 2021-2023 роки
(рішення Кремінської міської ради
від 23.12.2020 №2/23)
Внутрішньогосподарський облік

Внутрішньогосподарський облік

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 №03-01/190 від 09.07.2021 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)

Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства

0117310

7310

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)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

1 466 591,00

1 466 591,00

(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 , 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
№2/23 "Про затвердження Програми благоустрою Кремінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки", Рішення Кремінської міської ради від 23.12.2020 №2/25 "Про затвердження
програми підтримки підприємств водопровідно-каналізаційного господарства комунальної власності територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 15.01.2021 року "Про внесення змін до
бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 06.05.2021 року № 7/27 "Про внесення змін до бюджету Кремінської територіальної громади на 2021 рік",
Рішення сесії від 24.06.2021 №8/8 "Про внесення змін до бюджету Кремінської 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

7. Мета бюджетної програми
,
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1
2
3
3

Завдання
Капітальний ремонт світлофорного об"єкту
Будівництво світлофорного об"єкту
Капітальний ремонт вуличних водопроводів
Капітальний ремонт пам'ятників

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2

1
2
3
4

Капітальний ремонт світлофорного об"єкту
Будівництво світлофорного об"єкту
Капітальний ремонт вуличних водопроводів
Капітальний ремонт пам'ятників
УСЬОГО

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

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

489 091,00
525 000,00
452 500,00
0,00
1 466 591,00

489 091,00
525 000,00
452 500,00
0,00
1 466 591,00

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

0,00

1 466 591,00

1 466 591,00

0,00

1 466 591,00

1 466 591,00

1
1

Програма благоустрою Кремінської територіальної громади на 2021-2023 роки,
Програма підтримки підприємств водопровідно-каналізаційного господарства
комунальної власності територіальної громади на 2021 рік
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0

затрат
Обсяг видатків на капітальний ремонт світлофорного об"єкту

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Обсяг видатків на будівництво світлофорного об"єкту
Видатки на забезпечення капітального ремонту вуличних
водопроводів
Капітальний ремонт пам`ятників
продукту
Кількість об"єктів, на яких планується капітальний ремонт
Кількість об"єктів, які планується збудувати
Довжина вуличних водоводів, що планується до заміни
ефективності
Середні витрати на капітальний ремонт одного світлофорного
об"єкту
Середні витрати на будівництво одного світлофорного об"єкту
Середня вартість заміни 1 м вуличного водоводу
якості
Питома вага відремонтованих об"єктів у загальній кількості об"єктів,
що потребують капітального ремонту
Питома вага збудованих світлофорних об"єктів у загальній кількості
об"єктів, що планується збудувати
Динаміка зменшення кількості аварій на вуличних водоводах

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

Кошторис

0,00

489 091,00

489 091,00

грн.

Кошторис

0,00

525 000,00

525 000,00

грн.

Розрахунок

0,00

452 500,00

452 500,00

грн.

Розрахунок

0,00

0,00

0,00

шт.
шт.
км.

Кошторис
Кошторис
Розрахунок

0,00
0,00
0,00

1,00
1,00
2 940,00

1,00
1,00
2 940,00

грн.

Кошторис

0,00

489 091,00

489 091,00

грн.
грн.

Кошторис
Розрахунок

0,00
0,00

525 000,00
172,41

525 000,00
172,41

відс.

Кошторис

0,00

100

100

відс.

Кошторис

0,00

100

100

відс.

Розрахунок

0,00

10

10

грн.

В.О. Струк

Міський голова
(підпис)

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 №03-01/190 від 09.07.2021 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)

(код за ЄДРПОУ)

0118230

8230

0380

(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)

550 000,00

800 035,00

Інші заходи громадського порядку та безпеки
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

250 035,00

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, Рішення Кремінської міськоїї ради від 23.12.2020 року №2/26 "Про бюджет
Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення міської ради від 23.12.2020 року № 2/10 "Про затвердження Програми забезпечення громадського порядку та громадської
безпеки Кремінської територіальної громади на 2021-2023 роки", Рішення сесії від 06.05.2021 року № 7/27 "Про внесення змін до бюджету Кремінської територіальної громади на 2021 рік",
Рішення сесії від 24.06.2021 №8/8 "Про внесення змін до бюджету Кремінської територіальної громади на 2021 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Зміцнити соціальну стійкість, сприяти розбудові миру та громадської безпеці

7. Мета бюджетної програми
Зміцнити соціальну стійкість, сприяти розбудові миру та громадської безпеці
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забезпечення громадського порядку та безпеки на території міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2

1
2
3

Прокладання противопожежних бар"єрів вздовж лісових смуг
Придбання дронів 2 (шт)
Придбання службового автотранспорту поліцейського офіцера
УСЬОГО

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

250 035,00
0,00
0,00
250 035,00

0,00
0,00
550 000,00
550 000,00

250 035,00
0,00
550 000,00
800 035,00

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

1
1

Загальний фонд

2
Інші заходи громадського порядку та безпеки
Усього

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

250 035,00
250 035,00

550 000,00
550 000,00

800 035,00
800 035,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0

затрат
Обсяг видатків на прокладання протипожежних бар"єрів вздовж
лісових смуг
Обсяг видатків на придбання поліцейського автомобіля

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Обсяг видатків на придбання дронів
продукту
Кількість противопожежних бар"єрів вздовж лісових смуг
Кількість придбанних машин
Кількість придбанних дронів
ефективності
Середні витрати однієї противопожежної смуги
Середні витрати на придбання одної машини
Середні витрати на придбання одного дрону
якості
Динаміка захисту лісових насаджень при проведенні
противопожежних смуг у порівнянні з пепереднім роком
Динаміка забезпечення громадського порядку та безпеки

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

грн.

Кошторис

250 035,00

0,00

250 035,00

грн.

Кошторис

0,00

550 000,00

550 000,00

грн.

Кошторис

0,00

0,00

0,00

км.

Розрахунковий обсяг
Розрахунковий обсяг
Кошторис

80
0
0

0
1
0

80
1
0

Розрахунковий обсяг
Кошторис
Кошторис

3 125,48
0,00
0,00

0,00
550 000,00
0,00

3 125,48
550 000,00
0,00

100

0

100

0

100

100

шт.
грн.
грн.
відс.
відс.

Статистичні дані, розрахунок
Статистичні дані, 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)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

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 №03-01/190 від 09.07.2021 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)

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)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

8 588 923,00

8 588 923,00

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" , Рішення сесії від 24.06.2021 № 8/8 "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
1
1
2
3
4
5
6
7

Показники використання бюджетних коштів
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
Виготовлення проектно-кошторисної документації нежитлової будівлі по пров. Бульварний,4 та
проведення її експертизи
Виготовлення проектно-коштористної документації по майновому комплексу санаторій
"Озерний"
Капітальний ремонт приміщення за адресою пр.Дружби, 14
Підтримка ОСББ:
ОСББ «Злагода-11» за адресою: Луганська обл. ,м.Кремінна, вул.Побєди, 11(Капітальний
ремонт багатоповерхового житлового будинку6: ремонт покрівлі, заміна вікон під’їздів, ремонт
оголовків ДВК, ремонт вхідного козирка під’їзду №2»
ОСББ «Тиха пристань-11» за адресою: м. Кремінна, Луганської області, вул. Центральна, 11.
(Капітальний ремонт покрівлі)
ЖБК «Космос» за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, вул. Шевченко, 27(Капітальний ремонт
парапетів і вентиляційних каналів)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

0,00
0,00

3 331 923,00
100 000,00

3 331 923,00
100 000,00

0,00

1 130 000,00

1 130 000,00

0,00

110 000,00

110 000,00

0,00

697 000,00

697 000,00

0,00
0,00

320 000,00

320 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

ОСББ «Бібліотечне» за адресою: м. Кремінна, площа Красна 6 (Капітальний ремонт
вентиляційних шахт)

0,00

100 000,00

100 000,00

ОСББ «Шевченко 2426» за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, вул. Шевченко,26.
(Капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку: ремонт покрівлі, заміна вікон
1,2,3 під’їздів)

0,00

100 000,00

100 000,00

ОСББ «Шевченко 2426» за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, вул. Шевченко,24.
(Капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку: Ремонт покрівлі, Ремонт (заміна)
вікон під’їздів)

0,00

100 000,00

100 000,00

ОСББ «Оазис-2020» за адресою: Луганська обл., м. Кремінна, проспект Дружби,18
(Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку )

0,00

100 000,00

100 000,00

ОСББ «Центральне-2018» за адресою: м. Кремінна вул. Центральна 8 (Капітальний ремонт
покрівлі житлового будинку )

0,00

100 000,00

100 000,00

ЖБК «Рассвет» за адресою : Луганська обл., м. Кремінна, вул. Титова, 2 (Капітальний ремонт
парапетів та покрівлі багатоповерхового будинку)

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

ОСББ «ТИТОВСЬКЕ» за адресою: м.Кремінна, проспект Дружби, буд.8 (Капітальний ремонт
підвального
приміщення
житлового
будинку) Луганської області, провулок Дружби, 4.
ОСББ
"Вертикаль-4"
за адресою:
м. Кремінна,
(Капітальний ремонт:Ремонт вимощення, заміна вхідних дверних блоків в під’їзди)
ОСББ "Авангард-Кремінна" за адресою: Луганська обл. м.Кремінна, вул.Шевченко, буд.29
(Капітальний ремонт під'їздів багатоповерхового будинку)

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

УСЬОГО

0,00

8 588 923,00

8 588 923,00

ЖБК «Юність» за адресою : Луганська область, м. Кремінна, вул. Шевченко, 22 (Капітальний
ремонт покрівлі та огороджуючих конструкцій багатоповерхового житлового будинку)
ОСББ «Затишок Кремінної») за адресою: Луганська обл., м. Кремінна, вул. Титова, 1
(Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку)
ОСББ «Надія-Кремінна» за адресою: м.Кремінна, Луганської області, вул. Побєди,1
(Капітальний ремонт: Ремонт оголовків ДВК. Заміна дверей виходів на покрівлю (2 та 5
під’їзди)
ОСББ «Альянс-Комфорт» за адресою: Луганська обл., м. Кремінна, вул. Шевченко,14
(Капітальний ремонт покрівлі та заміна вікон)
ОСББ «Хозяин дома» за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Побєди, 3 (Капітальний
ремонт покрівлі та внутрішнього електропостачання)
ОСББ "Перлина – 1» за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, провулок Дружби,7 (Капітальний
ремонт внутрішньо будинкового водопостачання та каналізації)
ОСББ «ГРІН ХАУС», що розташований за адресою Луганська обл., м. Кремінна, вул. Титова,
7 (Капітальний ремонт сантехнічних мереж)
ОСББ «ПАТІО» за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, проспект Дружби, 15 (Капітальний
ремонт водопровідних мереж, ганку, заміна дверей та вікон)
ОСББ «Дружба-Кремінна» за адресою : Луганська область, м. Кремінна, пров. Дружби,5
(Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж електропостачання. Заходи безпеки:
встановлення відеоспостереження)
ОСББ «Перемога - 2019» за адресою: м. Кремінна, Луганської області, вул. Побєди, 4
(Капітальний ремонт:Ремонт ДВК. Ремонт внутрішньої системи електропостачання)
ОСББ «ЕДЕЛЬВЕЙС - 2018» за адресою: м. Кремінна, вул. Шевченко, буд. 12 (Капітальний
ремонт системи енергопостачання)
ОСББ «Вересень-2020» за адресою: Луганська обл., м. Кремінна, вул. Побєди, буд.10
(Капітальний ремонт системи енергопостачання )
ОСББ «ЦЕНТР 7-КРЕМІННА» за адресою: м. Кремінна, вул. Центральна, буд.7 (Капітальний
ремонт системи енергопостачання )
ОСББ «Альянс-комфорт» за адресою: Луганська обл., м. Кремінна, вул. Титова, 12(Капітальний
ремонт системи внутрішнього енергопостачання )
ОСББ «Караван» за адресою: Луганська область, м. Кремінна, провулок Дружби, 16
(Капітальний ремонт системи внутрішнього енергопостачання )
ЖБК «Шахтар» за адресою: м. Кремінна, пров. Дружби, буд.14 (Капітальний ремонт системи
енергопостачання)
ОСББ «Альянс-Комфорт» за адресою: м. Кремінна, пров. Дружби, 11(Капітальний ремонт
фасаду житлового будинку)

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

№ з/п

Показники

1

Загальний фонд

2
Усього
Будівництво інших об"єктів комунальної власності

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

0,00
0,00

8 588 923,00
8 588 923,00

8 588 923,00
8 588 923,00

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

Виготовлення проектно-кошторисної документації нежитлової
будівлі та проведення експертизи проектно-кошторисної
документації по пров. Бульварний,4
Виготовлення проектно-коштористної документації по майновому
комплексу санаторій "Озерний"

0

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

100,000

100,000

тис.грн.

Розрахунок

0,00

1 130,000

1 130,000

тис.грн.

Розрахунок

0,00

110,000

110,000

Розрахунок

0,00

697,000

697,000

Розрахунок

тис.грн.

Капітальний ремонт приміщення за адресою пр.Дружби, 14

тис.грн.

0,00

320,000

320,000

0
0
0

Підтримка ОСББ

грн.

Розрахунок

0,00

2 900 000,000

2 900 000,000

0

Протяжність площі на якій планується провети капітальний ремонт

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

продукту

Протяжність проспекту Дружба на якому планується провети
капітальний ремонт
Загальна площа будівництва міської вбиральні

0
0
0
0

ефективності
Середня вартість капітального ремонту 1 м тротуару
Середні витрати на 1 кв.м будівництва міської вбиральні по
проспекту Дружба

0
0
0
0
0

тис.грн.

Розрахунок

0,00

1,30

1,30

тис.грн.

Розрахунок

0,00

30,000

30,000

відс.
відс.
відс.

Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок

0,00
0,00
0,00

60,00
100
100

60,00
100
100

якості
Питома вага метражу відремонтованих тротуарів
Питома вага метражу відремонтованого проспекту Дружба
Питома вага будівництва міської вбиральні по проспекту Дружба

Міський голова
(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.

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 №03-01/190 від 09.07.2021 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)

2.

0110000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

21757011

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3124

1040

(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-

559 587,00

(код за ЄДРПОУ)

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих
служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього
насильства та/або насильства за ознакою статі

0113124

3.

(код за ЄДРПОУ)

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

гривень, у тому числі загального фонду

559 587,00

12518000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96 ВР. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VІ(зі змінами до бюджетного кодексу України № 2456-17 від 22.11.2018р.). Закон України
№2558-ІІІ від 21.06.2001р. "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молодю", Закону України №2671-ІІІ від 17.01.2019р."Про соціальні послуги" (зі змінами),Закону України №2229-ІІІ від
07.12.2017 р. "Про запобігання та протидію домашньому насилбству", Закон України №3739-VІ від 20.09.2011 р."Про протидію торговлі людьми", Закону України №1706-VІІ від 20.10.2014р. "Про
забеспечення прав і свободи внутрішньо переміщенним особам", Постанова КМУ №895 від 21.11.2013р. Про затвердження взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб) які перебувають у
складних життєвих обставенах", Постанова КМУ №896 від 21.11.2013р. "Про затвердження Порядку виявлення сімей, які перебувають у складних життевих обставин, надання їм соціальних послуг та
здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)", Постанова КМУ №565 від 26.04.2002р. "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю", Наказ мінистерства фінансів України "Про
затвердження складових програм класифікації видатків та кридитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 року №793 зі змінами. Наказ міністерства фінансів України "Про деякі питання
запровадження програмно-цілоьвого методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 зі змінами. Рішення сесії від 24.06.2021 № 8/8 "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
Виявлення найуразливіших категорій населення та забеспечення надання соціальних послуг та підтримки дітям, молоді та різним категоріями сімей, які пербувають у складних життєвих обставинах та потребують
сторонньої допомоги, реалізація державної політики

7. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забеспечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у 2021-2023рр., надання соціальних послуг, зокрема
стаціонарного догляду, догляду дома, денного догляду громодчн похилого віку, особам з інвалідностю, дітям з інвалідністю в установах соціальногообслуговування системи органі праці та
соціального захисту населення.
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинилися у складних життевих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забеспечення соціальної допомоги за місцем проживання
громодян, не здатних до самообслуговування у зв`язку з похилим віком

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинилися у складних життевих
обставинах та потребують сторонньої допомоги, забеспечення соціальної допомоги за
місцем проживання громодян, не здатних до самообслуговування у зв`язку з похилим віком

559 587,00

0,00

559 587,00

УСЬОГО

559 587,00

0,00

559 587,00

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

№ з/п
1

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

559 587,00

0,00

559587,00

Програма соціально економічного розвитку Кремінської місьої територіальної громади
на 2021 рік
Усього

0,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0

затрат
Кількість відділень
од.

0
0
0
0
0
0

Одиниця
виміру
3

Кількість штатних працівників центру надання соціальних послуг
продукту
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)
Кількість осіб забеспечених соціальним обслуговуванням (надання
соціальних послуг)
ефективності

осіб
од.
од.

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

Положення про Комунальну
установу "Центр надання соціальнопсихологічної допомоги "Розірви
коло" Кремінської міської ради
Штатний розпис
Статистичні звіт
Статистичні звіт

1

1

8

0,00

8

125

0

125

150

0

150

0
0

Середні витрати на утримання одного центру надання соціальних
послуг
Середні витрати на забеспечення діяльності одного працівника центру
надання соціальних послуг
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги
Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю профісіонала,
фахівця та робітника, які надають соціальні послуги
Середняі витрати на соціальне обслуговування (надання
соціальнихпослуг) однієї особи центра надання соціальних послуг
якості
Кількість послуг, які надані центрам надання соціальних послуг

0

Середня кількість осіб, які будуть на обслуговуванні денного центру
соціально-психологічної допомоги

0
0
0
0
0

0
0

Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з
минулим роком
Дінамика кількості сімей та осіб, які перебувають у складних
життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним
результатом, порівняно з минулим роком

Кошторис

грн.

Розрахунок

грн.
грн.

559 587,00

0,00

559 587,00

95 160,00

0,00

95 160,00

350,00

0,00

350,00

Розрахунок
Розрахунок

од.

Розрахунок

грн/рік

8
7 039,00

0,00

7 039,00

90

0,00

90

90

0,00

90

90

0,00

90

100

0,00

100

Статистичні звіт

осіб

Статистичні звіт

осіб

Розрахунок

відс.

8

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 №03-01/190 від 09.07.2021 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)

(код за ЄДРПОУ)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0118311

8311

511

(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)

500 000,00

500 000,00

(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 сесії від 24.06.2021 № 8/8 "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 належного рівня санітарно-екологічного стану території міста

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного рівня санітарно-екологічного стану території міста
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забезпечення утримання в належному санітарно-екологічному стані території міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2

1

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

Рекультівція полігону ТПВ

0,00

500 000,00

500 000,00

УСЬОГО

0,00

500 000,00

500 000,00

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

1
1

Загальний фонд

2
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
Усього

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

0,00
0,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0
0
0

затрат
Обсяг видатків на проведеннярекультівації
продукту
Площа, яку планується обробити засобами для боротьби з
чужерідними видами рослин
ефективності
Середні витрати на проведення обробки 1га площі
якості
Ефективність очищеної площі після обробки засобами боротьби з
чужерідними розслинами

0
0
0
0
0

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

тис.грн.

Розрахунок

0,00

500,000

500,000

га

Розрахунок

0,00

12,4310

12,4310

грн.

Розрахунок

0,00

40 222,00

40 222,00

відс.

Розрахунок

0

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 №03-01/190 від 09.07.2021 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)

0110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(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

гривень, у тому числі загального фонду

12518000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Наказ Мінистерства Фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів " від 20.09.2017 року № 793 із доповненнями, Наказ Мінистерства Фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цілоьвого методу складання та виконання
місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 зі змінами, Рішення Кремінської міської ради від 23.12.2020 року № 2/26"Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії
від 24.06.2021 № 8/8 "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
Керівництво і управління у відповідних сферах
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п
1

Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2

3

4

1
1

Усього
5

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
УСЬОГО

0,00
0,00

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

затрат
кількість штатних одиниць
продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

0
0
0
0

ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника
витрати на утримання однієї штатної одиниці

0

якості

0

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

2

2

Журнал вхідної, вихідної реєстрацій

0

Журнал вхідної, вихідної реєстрацій

0

розрахунок

тис.грн

0

Розрахунок

відс.

0

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 №03-01/190 від 09.07.2021 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)

2010

0731

(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-

294 233,00

6 531 949,00

(код за ЄДРПОУ)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню

0112010

3.

(код за ЄДРПОУ)

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

гривень, у тому числі загального фонду

6 237 716,00

12518000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2801-ХІІ, Бюджетного кодексу України (ст 28), наказ Міністерства Фінансів України
№836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів", наказ МФУ від 26.05.2010 року №283/437 "Про затвердження
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у галузі "Охорони здоров'я" , наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Кремінської міської ради від 23.12.2020 року № 2/26 "Про бюджет Кремінської міської
територіальної громади на 2021 рік", рішення Кремінської міської ради від 23.12.2020 року №2/16 "Про затвердження програми розвитку та підтримки надання медичної допомоги на вторинному
рівні на 2021 рік", Розпорядження міського голови від 10. 02.2021 №03-01/32 "Про уточнення показників міського бюджету Кремінської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від
24.06.2021 № 8/8 "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
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги населенню

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2

1
2
3

Рахунок за спожиті енергоносії та комунальні послуги
Інші напрямки використання коштів
Придбання основних засобів
УСЬОГО

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

5757711,00
480005,00
0,00
6 237 716,00

0,00
0,00
294 233,00
294 233,00

5757711
480005
294 233,00
6 531 949,00

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 та підтримки надання медичної допомоги на вторинному рівні на
2021 рік
Усього

6 237 716,00

6 237 716,00

6 237 716,00

0,00

6 237 716,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

Одиниця
виміру
3

1

2

0
0
0

затрат
кількість штатних одиниць
кількість установ
кількість ліжок у стаціонарах денного перебування

од.
од.

Оновлення матеріально технічної бази

грн

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

продукту
кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування
кількість пролікованих хворих у стаціонарі
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях
лікарень),
Кількість обладнання яке планується придбати
ефективності
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого
Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання
якості
Зниження показників лікарняної летальності у порівнянні з
попереднім роком

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

Штатний розпис
мережа
Звітність лікувальнопрофілактичного закладу
Розрахунок

379,25
1

0,00
0,00

379,25
1

180

0,00

180

0

294 233,00

294 233,00

Статистичні дані, розрахунок
Статистичні дані, розрахунок
Статистичні дані, розрахунок

61 200
5 083

0,00
0,00

61 200
5 083

од.

од.
осіб
осіб

163 000

0,00

163 000

од

Розрахунок

0

1

1

днів
днів
грн

Статистичні дані, розрахунок
Статистичні дані, розрахунок
Розрахунок

340
13
0

0,00
0,00
294 233,00

340
13
294 233,00

50

0,00

50

відс.

Статистичні дані, 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)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

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 №03-01/190 від 09.07.2021 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)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та
не цукровий діабет

0112144

2144

0731

(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)

0,00

968 876,00

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

гривень, у тому числі загального фонду

968 876,00

12518000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2801-ХІІ, Бюджетного кодексу України (ст 28), наказ Міністерства Фінансів України
№836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів", наказ МФУ від 26.05.2010 року №283/437 "Про затвердження
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у галузі "Охорони здоров'я" , наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Кремінської міської ради від 23.12.2020 року № 2/26 "Про бюджет Кремінської міської
територіальної громади на 2021 рік", Розпорядження міського голови від 10. 02.2021 №03-01/32 "Про уточнення показників міського бюджету Кремінської територіальної громади на 2021 рік",
Рішення сесії від 24.06.2021 № 8/8 "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 державної політики та реалізація бюджетної програми на підтримку хворих на цукровий та не цукровий діабет

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Виконання державної політики та реалізація бюджетної програми на підтримку хворих на цукровий та не цукровий діабет

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2

1

Забезпечення ліками хворих на цукровий та не цукровий діабет
УСЬОГО

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

968 876,00
968 876,00

0,00
0,00

968 876,00
968 876,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

1
Усього

0,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0
0
0

затрат
Кількість хворих осіб на цукровий та не цукровий діабет, охоплених
продукту
Кількість хворих осіб на цукровий та не цукровий діабет охоплених
своєчастною, якісною та ефективною медичною допомогою.

0
0
0
0
0

ефективності
Середня тривалість підтримки одного хворого
якості
Забеспечення хворих осіб на цукровий та не цукровий діабет,
своєчастно ліками

Одиниця
виміру
3
од.
осіб
днів
відс.

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

Статистичні дані, розрахунок

60

0,00

60

60

0,00

60

365

0,00

365

100

0,00

100

Статистичні дані, розрахунок

Статистичні дані, розрахунок
Статистичні дані, 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 №03-01/190 від 09.07.2021 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)

2.

0110000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

21757011

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0113241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення

(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-

25 920,00

6 053 600,00

гривень, у тому числі загального фонду

6 027 680,00

12518000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96 ВР. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VІ(зі змінами до бюджетного кодексу України № 2456-17 від 22.11.2018р.). Закон України
№2558-ІІІ від 21.06.2001р. "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молодю", Закону України №2671-ІІІ від 17.01.2019р."Про соціальні послуги" (зі змінами),Закону України №2229-ІІІ від
07.12.2017 р. "Про запобігання та протидію домашньому насилбству", Закон України №3739-VІ від 20.09.2011 р."Про протидію торговлі людьми", Закону України №1706-VІІ від 20.10.2014р. "Про
забеспечення прав і свободи внутрішньо переміщенним особам", Постанова КМУ №895 від 21.11.2013р. Про затвердження взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб) які перебувають у
складних життєвих обставенах", Постанова КМУ №896 від 21.11.2013р. "Про затвердження Порядку виявлення сімей, які перебувають у складних життевих обставин, надання їм соціальних послуг та
здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)", Постанова КМУ №565 від 26.04.2002р. "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю", Наказ мінистерства фінансів України "Про
затвердження складових програм класифікації видатків та кридитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 року №793 зі змінами. Наказ міністерства фінансів України "Про деякі питання
запровадження програмно-цілоьвого методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 зі змінами. Рішення міської ради 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
24.06.2021 № 8/8 "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
Виявлення найуразливіших категорій населення та забеспечення надання соціальних послуг та підтримки дітям, молоді та різним категоріями сімей, які пербувають у складних життєвих обставинах та потребують
сторонньої допомоги, реалізація державної політики

7. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забеспечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у 2021-2023рр., надання соціальних послуг, зокрема
стаціонарного догляду, догляду дома, денного догляду громодчн похилого віку, особам з інвалідностю, дітям з інвалідністю в установах соціальногообслуговування системи органі праці та
соціального захисту населення.
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинилися у складних життевих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забеспечення соціальної допомоги за місцем проживання
громодян, не здатних до самообслуговування у зв`язку з похилим віком

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинилися у складних життевих
обставинах та потребують сторонньої допомоги, забеспечення соціальної допомоги за
місцем проживання громодян, не здатних до самообслуговування у зв`язку з похилим віком

6 027 680,00

25 920,00

6 053 600,00

УСЬОГО

6 027 680,00

25 920,00

6 053 600,00

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

№ з/п
1

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6 027 680,00

25920,00

6053600,00

Програма соціально економічного розвитку Кремінської місьої територіальної громади
на 2021 рік
Усього

0,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0
0

затрат
Кількість центрів надання послуг
Кількість відділень

0
0

Кількість штатних працівників центру надання соціальних послуг
продукту
Кількість прийомних сімей, дитячих будинків будинків сімейного
типу, сімей які опинилися в складних життєвих обставинах,
охопленних соціальним супроводом
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

1

0,00

1

2

2

2

50,0

0,00

50,0

160

0,00

160

256

11

267

од.
од.

0
0
0

Одиниця
виміру
3

осіб

Положення про Комунальну
установу "Центр надання соціальних
послуг" Кремінської міської ради
Штатний розпис
Статистичні звіт

од.
од.

Статистичні звіт

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Кількість осіб забеспечених соціальним обслуговуванням (надання
соціальних послуг)
ефективності
Середні витрати на утримання одного центру надання соціальних
послуг
Середні витрати на забеспечення діяльності одного працівника центру
надання соціальних послуг
Середня витрата на здійснення соціального супроводу
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги
Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю профісіонала,
фахівця та робітника, які надають соціальні послуги
Середняі витрати на соціальне обслуговування (надання
соціальнихпослуг) однієї особи центра надання соціальних послуг
Середні витрати на обслуговування відділення денного центру
соціально-психологічної допомоги
Середні витрати з перевезення осіб, які мають порушення опорнорухового апарату
якості
Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальник,
прийомнібатьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та
стали прийомними батьками або батьками-вихователями

грн.
грн.

234

11

245

3 013 840,00

12 960,00

3 026 800,00

120 553,60

0,00

120 553,60

8 087,00
233,00

0,00
0,00

8 087,00
233,00

10

1

11

7 039,00

997,00

8 036,00

0,00

0,00

0,00

184 990,00

0,00

184 990,00

2

0,00

2

4

0,00

4

6 600

0,00

6 600

90

0,00

90

1 500

0,00

1 500

90

0,00

90

100

0,00

100

Розрахунок

грн.

Розрахунок

грн.

Журнал обліку
осіб
Журнал обліку

Кількість послуг, які надані центрам надання соціальних послуг

осіб

0

0

Розрахунок

грн/рік

Середня кількість осіб, які будуть на обслуговуванні денного центру
соціально-психологічної допомоги

0

Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок

од.

0

Середня кількість осіб, які будуть користуватись службою "Соціальне
таксі"
Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з
минулим роком
Дінамика кількості сімей та осіб, які перебувають у складних
життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним
результатом, порівняно з минулим роком

Розрахунок

грн.

осіб

0

Кошторис

грн.

Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які
пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу

0

Статистичні звіт

од.

Статистичні звіт
Статистичні звіт

осіб

Статистичні звіт

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 №03-01/190 від 09.07.2021 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)

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

285 000,00

(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

0113242

3.

(код за ЄДРПОУ)

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

гривень, у тому числі загального фонду

285 000,00

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 24.06.2021 № 8/8 "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

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 особам з онкозахворюваннями
Надання одноразовиї фінансової допомоги на подолання наслідків пожежі
Одноразова матеріальна допомога
Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання учасникам ООС та сім'ям
УСЬОГО

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

10 000,00
85 000,00
47 000,00
125 000,00
18 000,00
285 000,00

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

10 000,00
85 000,00
47 000,00
125 000,0
18 000,00
285 000,00

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

1

Загальний фонд

2

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

1

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

47 000,00

0,00

47 000,00

2
3
4

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

28 000,00
125 000,00
85 000,00
285 000,00

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

28 000,00
125 000,00
85 000,00
285 000,00

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

Середній розмір одноразової фінансової допомоги на одну особу
(пожежа)

Одиниця
виміру
3
грн.
осіб
грн.
грн.

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

285 000,00

0,00

285 000,00

56

0,00

56

845,00

0,00

845,00

8 000,00

0,00

8 000,00

Розрахунковий обсяг

Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок

0
0
0
0
0
0
0

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

Розрахунок

грн.

Розрахунок

грн.

Розрахунок

грн.
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб

1 500,00

0,00

1 500,00

25 000,00

0,00

25 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

23
3
4
25
1

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

23
3
4
25
1

Розрахунок
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 №03-01/190 від 09.07.2021 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)

(код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних
ресурсів

0118330

8330

0540

(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)

189 597,00

189 597,00

(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 міської радид 23.12.2020 №2/26"Про бюджет Кремінської
міської територіальної громади на 2021 рік», Рішення Кремінської міської ради від 23.12.2020 №2/23 "Про затвердження Програми благоустрою Кремінської міської територіальної громади на 20212023 роки", Рішення Кремінської міської ради від 05.02.2021 року №4/25 "Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 24.06.2021 № 8/8
"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 належного рівня санітарно-екологічного стану території міста

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного рівня санітарно-екологічного стану території міста
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забезпечення утримання в належному санітарно-екологічному стані території міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2
Здійснення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин,
які загрожують природним екосистемам
Поточний трансферт КП "Червонопопівський благоустрій", для здійснення заходів щодо
запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним
екосистемам
УСЬОГО

1
2

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

0,00

97 013,00

97 013,00

0,00

92 584,00

92 584,00

0,00

189 597,00

189 597,00

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

1
1

Загальний фонд

2
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
Усього

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

0,00
0,00

189 597,00
189 597,00

189 597,00
189 597,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0
0
0

затрат
Обсяг видатків на проведення заходів з обробки
продукту
Площа, яку планується обробити засобами для боротьби з
чужерідними видами рослин
ефективності
Середні витрати на проведення обробки 1 м² площі
якості
Ефективність очищеної площі після обробки засобами боротьби з
чужерідними розслинами

0
0
0
0
0

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

тис.грн.

Розрахунок

0,00

189,597

189,597

кв. м.

Розрахунок

0,00

780

780

грн.

Розрахунок

0,00

243,00

243,00

відс.

Розрахунок

0

65

65

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 №03-01/190 від 09.07.2021 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)

(код за ЄДРПОУ)

0118600

8600

0170

(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)

0,00

165 788,00

Обслуговування місцевого боргу

12518000000

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

гривень, у тому числі загального фонду

165 788,00

(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 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 сесії від 24.06.2021 № 8/8 "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 виконання наданих законодавством повноважень в частині своєчасної сплати відсотків за користуванням кредитом
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Сплата відсотків за користування кредитом НЕФКО для здійснення проекту "Впровадження енергозберігаючого проекту у навчальному закладі та освітлення вулиць міста Кремінна

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Сплата відсотків за користування кредитом НЕФКО для здійснення проекту "Впровадження
енергозберігаючого проекту у навчальному закладі та освітлення вулиць міста Кремінна"

165 788,00

0,00

165 788,00

УСЬОГО

165 788,00

0,00

165 788,00

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

затрат
Обсяг видатків
продукту
Кількість кредитів за якими потрібно сплачувати відсотки

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

грн.

Кредитний договір

165 788,00

0,00

165 788,00

од.

Кредитний договір

1

0

1

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)

