
ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 5-р

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

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

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 12 724 295

12 724 295 - гривень.
5.

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 україни "Про затвердження складових програмнорї класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від
20.09.2017 №793 зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів україни "Про деякі питання запровадження програмно -ціьового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від
26.08.2014 №; 836;
Рішення сесії Ворохтянської селищної ради  №177-17/2021 "Про селищний бюджет Ворохтянської селищної ради на 2022 рік"

(найменування бюджетної програми)

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

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської
області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника)

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне
та матеріально-технічне забезпечення

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

створення), міської, селищної, сільської
рад

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 12:10



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2
3

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Капітальні видатки - - -

2 Поточні видатки 12 724 295 - 12 724 295

12 724 295 - 12 724 295

10.

(грн)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради та їх виконавчих комітетів

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечення повного та якісного виконання повноважень визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими
та підзаконними актами України;

Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Поточні та капітальні видатки
Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Заплановано затрат на інформаціонно-
аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності селищної ради

грн/рік Рішення сесії
Ворохтянськоїї
селищної ради
"Про бюджет
Ворохтянської
селищної
територіальної
громади на 2021
рік"

12 724 295,00 - 12 724 295,00

2 продукту
кількість прийнятих нормативних актів
(рішень)

шт. реєстр
140,00 - 140,00

кількість отриманої вхідної
кориспонденції( листів, заяв, довідок)

шт. книги реєстрації
4 000,00 - 4 000,00

3 ефективності
- - -

4 якості

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



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

відс.
100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Олег Дзем`юк
(ініціали/ прізвище)

Ірина Бойко

Фінансовий відділ

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 5-р

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

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

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 150 000

150 000 - гривень.
5.

- ст  Бюджетного кодексу України;
- ЗУ"Про місцеве самоврядування";
- рішення сесі ї № 177-17/2021" Про бюджет Ворохтянької селищної територіальної громади на 2022рік"
-ЗУ "Про залізничний транспорт"
-Постанова КМУ "Про затвердження Порядку розрахунку обсягу компенсаційних виплат за пільгові перевезенння залізничним транспортом пільгових
категорій громадян"

(найменування бюджетної програми)

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

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської
області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника)

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

Надання інших пільг окремим
категоріям громадян відповідно до

законодавства

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 12:10



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2
3

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
на пільгове первезення окремих категорій
громадян 150 000 - 150 000

150 000 - 150 000

10.

(грн)

Забезпечення на пільгових умовах проїзду окремих категорій громадян, визначених чинним законодавством, залізничним та автомобільним транспортом  та надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС ( відшкодування вартості проїзду один раз на рік )

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

 забезпечити надання на пільгових умовах проїзду окремих категорій громадян, визначених чинним законодавством

Завдання
Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
забезпечити потреби в перевезенні залізничним транспортом у приміському сполученні окремих категорій громадян, які згідно чинного законодавства
мають право безкоштовного проїздуздійснення компенсаційих виплат за проїзд залізничним транспортом пільгових категорій громадян



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг видатків на компенсацію витрат на
перевезення пільгових категорій
громадян

грн/рік Бюджет

150 000,00 - 150 000,00

2 продукту
кількість проданих квитків шт. розрахунок 3 500,00 3 700,00 7 200,00

3 ефективності
середня вартість  пільгового проїзду
залізничним транспортом

грн.  облікова форма
42,00 - 42,00

4 якості
- - -

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Олег Дзем`юк
(ініціали/ прізвище)

Фінансовий відділ



(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

(ініціали/ прізвище)

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу Ірина Бойко

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 5-р

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(3)(0)(3)(2) (3) (0) (3) (2) (1) (0) (7) (0) (0)(9)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 5 000

5 000 - гривень.
5.

-  рішення сесії №177-17/2021 "Про бюджет Ворохтянської селищноїради територіальної громади на 2022рік";
- ст 14,78 Бюджетного кодексу України;
- ст 43 ЗУ"Про місцеве самоврядування".
- ч2.ст 19 ЗУ "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"
-Конституція України

(найменування бюджетної програми)

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

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської
області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника)

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

Надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв`язку

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 12:10



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 надання пільг на оплату послуг звязку 5 000 - 5 000

5 000 - 5 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

забезпечити вконання програми

Завдання
Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
Надання пільг з оплати послуг зв"язку



- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Передбачено затрат на дання пільг
окремим категоріям громадян з оплати
послуг зв"язку

грн. бюджет,кошторис

5 000,00 - 5 000,00

2 продукту
кількість отримувачів пільг на оплату
послуг зв`язку

осіб звіт
10,00 - 10,00

3 ефективності
- - -

4 якості
- - -

(підпис)

(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Олег Дзем`юк
(ініціали/ прізвище)

Ірина Бойко

Фінансовий відділ



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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 5-р

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

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

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 20 000

20 000 - гривень.
5.

рішення сесії № 177-17/2021"Про бюджет селищної ради територіальної громади на 2022р";
- ст 14,78 Бюджетного кодексу України;
- ст 43 ЗУ"Про місцеве самоврядування".

(найменування бюджетної програми)

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

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської
області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника)

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

Пільгове медичне обслуговування осіб,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 12:10



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

пільгове медичне обслуговування для
постраждалих від Чорнобльської
катастрофи

20 000 - 20 000

20 000 - 20 000

10.

(грн)

Забезпечити  безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування для осіб  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Завдання
Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиМедичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильськоїкатастрафо



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

видатки на пільгове медичне
обслуговування

грн. Бюджет
20 000,00 - 20 000,00

2 продукту

- - -
3 ефективності

- - -
4 якості

- - -

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Олег Дзем`юк
(ініціали/ прізвище)

Ірина Бойко

Фінансовий відділ



(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

(ініціали/ прізвище)

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 5-р

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

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

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 6 000

6 000 - гривень.
5.

рішення сесії №177-17/2021 "Про бюджет селищної ради територіальної громади на 2022р"

(найменування бюджетної програми)

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

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської
області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника)

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

Видатки на поховання учасників
бойових дій та осіб з інвалідністю

внаслідок війни

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 12:10



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
поховання учасників бойових дій та осіб
з інвалідністю внаслідок війни 6 000 - 6 000

6 000 - 6 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Спрямувати видатки на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

Завдання
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни



- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

- - -

2 продукту

- - -
3 ефективності

- - -
4 якості

- - -

(підпис)

(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Олег Дзем`юк
(ініціали/ прізвище)

Ірина Бойко

Фінансовий відділ

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 5-р

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(3)(1)(8)(0) (3) (1) (8) (0) (1) (0) (6) (0) (0)(9)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 50 000

50 000 - гривень.
5.

-  рішення сесії №177-17/2021 "Про бюджет Ворохтянської селищноїради територіальної громади на 2022рік";
- Бюджетного кодексу України;
-  ЗУ"Про місцеве самоврядування".

(найменування бюджетної програми)

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

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської
області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника)

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

Надання пільг населенню (крім
ветеранів війни і праці, військової

служби, органів внутрішніх справ та
громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи) на оплату
житлово-комунальних послуг

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 12:09



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2
3

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

забезпечети наданн пільг(нвалідам по
зору, реабілітологам, іншим
репресованими)

50 000 - 50 000

50 000 - 50 000

10.

(грн)

забезпечення надання пільг населенню(крім ветеранів війни і праці,працівників військової служби, оганів внутрішніх справ та громади які постраждали внаслідокЧорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг.

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Надання пільг населенню(крім ветеранів війни і праці,працівників військової служби, оганів внутрішніх справ та громади які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг.

Завдання
реалізація бюджетної програми
забезпечення надання пільг населенню(крім ветеранів війни і праці,працівників військової служби, оганів внутрішніх справ та громади які постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи) на оплату послуг з постачання електроенергії
забезпечення надання пільг населенню(крім ветеранів війни і праці,працівників військової служби, оганів внутрішніх справ та громади які постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи) на оплатупільг на тверде паливо.



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг видатків спрямований на
відшкодування витрат на надання пільг з
оплати постачання електроенергії та
твердого палиива

грн. бюджет,кошторис

50 000,00 - 50 000,00

2 продукту
кількість отримувачів шт. облікові форми 10,00 - 10,00

3 ефективності
- - -

4 якості
- - -

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Олег Дзем`юк
(ініціали/ прізвище)

Фінансовий відділ



(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

(ініціали/ прізвище)

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу Ірина Бойко

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 5-р

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(3)(2)(4)(2) (3) (2) (4) (2) (1) (0) (9) (0) (0)(9)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 2 608 000

2 608 000 - гривень.
5.

- розпорядження селищного голови
- рішення сесії "Про бюджет селищної ради територіальної громади на 2022р".
-Бюдждетний кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік"
- Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів  органів
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

(найменування бюджетної програми)

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

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської
області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника)

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту
і соціального забезпечення

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 12:09



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

допомоги малозабезпеченим,учасникам
АТО,афганістанцям,на лікування 2 608 000 - 2 608 000

2 608 000 - 2 608 000

Надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям населення та більш ефективному вирішенні питань соціального захисту  малозабезпечених, одиноких непрацездатних громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту.

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

забезпечення соціального захисту населення

Завдання
вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформацій¬ного забезпечення, матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового,
культурного обслуговування інвалідів;проведення обстеження  матеріально-побутових умов проживання малозабезпечених громадян  з метою встановлення необхідності надання їм
матеріальної допомогиприділення особливої  уваги вирішенню проблем, з якими звертаються  ветерани війни та праці, інваліди, багатодітні сім’ї, одинокі  матері  та інші
громадяни, які потребують соціального захисту;надання фінансової допомоги малозабезпеченим, одиноким громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, інвалідам та іншим громадянам, які
потребують соціального захисту.здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кож¬ного громадянина на достатній життєвий рівень;
надання адресної підтримки незахищеним верствам населення;
підвищення рівня зайнятості інвалідів;
створення умов для безперешкодного доступу до об`єктів соціальної ін-фраструктури та інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостям;



10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

матеріальна допомога грн. кошторис 2 608 000,00 - 2 608 000,00

2 продукту
кількість одержувачів матеріальної
дпомоги

осіб
300,00 - 300,00

3 ефективності
- - -

4 якості
- - -

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

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

Результативні показники бюджетної програми:

Олег Дзем`юк
(ініціали/ прізвище)

Фінансовий відділ



(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

(ініціали/ прізвище)

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу Ірина Бойко

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 5-р

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(7)(1)(3)(0) (7) (1) (3) (0) (0) (4) (2) (1) (0)(9)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 800 000

800 000 - гривень.
5.

-  рішення сесії  №177-17/2021"Про бюджет Ворохтянської селищноїради територіальної громади на 2022рік".
Земельного кодексу України
 закони України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про Державний земельний кадастр» та інших нормативно-правових актів.

(найменування бюджетної програми)

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

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської
області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника)

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

Здійснення заходів із землеустрою

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 12:10



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2
3
4
5
6
7

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 земельна програма 800 000 - 800 000

800 000 - 800 000

10.

(грн)

здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру, наповнення місцевого бюджету за рахунок сплати орендної плати або земельного податку за користування земельними ділянками.

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

ефективне  використання та підвищення цінності земельних ресурсів ОТГ

Завдання
збільшення надходжень від платежів за землю
поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (Ворохтянської селищної ради та Татарівської сільської ради)
забезпечення гарантій прав власності
забезпечення прозорості обороту земель та розвиток інфраструктури ринку землі
ефективне  використання та підвищення цінності земельних ресурсів громади
розробка проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень (Ворохтянської селищної ради та
старостинського округу)інвентаризація земель державної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів смт Ворохта та с. Татарів



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

- - -

2 продукту

- - -
3 ефективності

видатки на земельну програму грн. 800 000,00 - 800 000,00
4 якості

- - -

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Олег Дзем`юк
(ініціали/ прізвище)

Ірина Бойко

Фінансовий відділ



16.02.2022

М. П.

Дата погодження

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 5-р

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(7)(6)(2)(2) (7) (6) (2) (2) (0) (4) (7) (0) (0)(9)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 600 000

600 000 - гривень.
5.

-  рішення сесії №177-17/2021"Про бюджет Ворохтянської селищноїради територіальної громади на 2022рік".
ЗУ "Про місцеве самоврядування"

(найменування бюджетної програми)

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

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської
області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника)

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

Реалізація програм і заходів в галузі
туризму та курортів

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 12:09



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2
3
4
5
6

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Організаія та проведення заходів, які сприятимуть розвитку туристичної галузі, створенню сучасної інфраструктури туризму,конкурентноспроможного туристичного продукту, підвищенню якості туристичних послуг, максимальному задоволенню туристичних потреб мешканців та її гостей, залученню інвестицій,ефективному використанню природного,історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності.

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

ефективне  використання та підвищення цінності земельних ресурсів міста

Завдання
Сприяння реалізації грантових проектів, у т.ч. проєктів міжнародної технічної допомоги
Матеріально-технічне забезпечення реалізації заходів місцевої цільової програми розвитку туризму
Інфраструктурне облаштування туристичних об’єктів, фотозон, рекреаційних територій, пам’яток  природної та культурної  спадщини, підходів та
під’їздів до них Облаштування зон WI-FIРозвиток кадрового потенціалу туристичної сфери
Організація та сприяння проведенню ознайомлювальних турів, інших рекламних та інформаційних акцій для   суб’єктів туристичної діяльності, засобів
масової інформації, блогерів та інСтворення та придбання промоційних матеріалів



1

Створення та просування туриститчного
продукту на внутрішньому  і
міжнародному туристичних ринках,
проведення інформаційно-рекламної
роботи щодо популяризації та
пропаганди туристичного потенувалу
Ворохтянської ОТГ на туристичні ринки

600 000 - 600 000

600 000 - 600 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Видатки на реалізацію програми і заходів
галузі туризму і курортів

грн.
600 000,00 - 600 000,00

2 продукту

Усього

Усього

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

Результативні показники бюджетної програми:



- - -
3 ефективності

- - -
4 якості

- - -

(підпис)

(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Олег Дзем`юк
(ініціали/ прізвище)

Ірина Бойко

Фінансовий відділ

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 5-р

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(8)(2)(3)(0) (8) (2) (3) (0) (0) (3) (8) (0) (0)(9)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 30 000

30 000 - гривень.
5.

- ст 43 ЗУ"Про місцеве самоврядування";
-  рішення сесії "Про бюджет Ворохтянської селищноїради територіальної громади на 2022рік".
-Закон України «Про оборону України»;
-Закон України «Про військовий обов`язок і військову службу»;
-«Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», схвалена Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року №
948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичне виховання молоді»;
-Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 20.05.2016р. «Про Стратегічний оборонний бюлетень
України від 06.06.2016р. №240/2016,
-Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту щодо утворення територіального Центру комплектування та соціальної
підтримки» від 19.07.2017р. №492-р;
-«Положення про допризовну підготовку» та «Положення про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей», затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року №1770;
-«Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за
контрактом», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352;

(найменування бюджетної програми)

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

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської
області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника)

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи громадського порядку та
безпеки

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 12:10



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2
3
4
5

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 витрати повязані з  РТЦКтаСП 30 000 - 30 000

30 000 - 30 000

10.

(грн)

-удосконалення заходів допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни та вироблення єдиних поглядів на проблему виховання патріота та громадянина;-
формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов`язку щодо захисту національних інтересів України;-
зміцнення шефських зв`язків військових частин з навчальними закладами району, в яких проводиться допризовна підготовка, взаємодії з ветеранськими та іншими організаціями патріотичного спрямування;-
удосконалення якості підготовки та накопичення військово навчених людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу;-підвищення якості підготовки призовників до вступу у військові ліцеї, вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи;-
зміцнення матеріально-технічної бази Надвірнянсько

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечити громадський порядок та безпеку

Завдання
реалізація заходів громадського порядку та безпеки
Допризовна підготовка і військово-патріотичне виховання молоді.
Приписка громадян України до призовної дільниці, призов і прийняття на військову службу.
Культурно-виховні заходи
Фінансове забезпечення



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

видатки на реалізацію програми грн. 30 000,00 - 30 000,00

2 продукту

- - -
3 ефективності

- - -
4 якості

вивиконання завдань відс. 100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Олег Дзем`юк
(ініціали/ прізвище)

Ірина Бойко

Фінансовий відділ



16.02.2022

М. П.

Дата погодження

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 5-р

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(2)(6)(0)(1)(4) (6) (0) (1) (4) (0) (6) (2) (0) (0)(9)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 1 200 000

1 200 000 - гривень.
5.

-  рішення сесії  № 177-17/2021
"Про бюджет Ворохтянської селищноїради територіальної громади на 2022рік".

(найменування бюджетної програми)

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

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської
області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника)

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 12:10



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
придбання контейнерів,  оплата вивозу
ТВП 1 200 000 - 1 200 000

1 200 000 - 1 200 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Захист навколишнього середовища тереторіальної громади

Завдання
забезпечити належний вивіз сміття
захист довкілля



1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

- - -

2 продукту

- - -
3 ефективності

- - -
4 якості

- - -

(підпис)

(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Олег Дзем`юк
(ініціали/ прізвище)

Ірина Бойко

Фінансовий відділ

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



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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 5-р

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(2)(6)(0)(3)(0) (6) (0) (3) (0) (0) (6) (2) (0) (0)(9)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 6 930 000

5 850 000 1 080 000 гривень.
5.

-  рішення сесії  № 177-17/2021
"Про бюджет Ворохтянської селищноїради територіальної громади на 2022рік".
Кошторис

(найменування бюджетної програми)

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

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської
області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника)

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених
пунктів

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 12:10



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 поточні  і капітальні видатки 5 850 000 1 080 000 6 930 000

5 850 000 1 080 000 6 930 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Підвищення рівня благоустрою Ворохтянської територіальної громади

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Благоустрій ОТГ

Завдання
Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу
Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду



- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

- - -

2 продукту

- - -
3 ефективності

- - -
4 якості

- - -

(підпис)

(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Олег Дзем`юк
(ініціали/ прізвище)

Ірина Бойко

Фінансовий відділ

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 5-р

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(2)(7)(4)(6)(1) (7) (4) (6) (1) (0) (4) (5) (6) (0)(9)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 2 000 000

2 000 000 - гривень.
5.

-  рішення сесії "Про бюджет Ворохтянської селищноїради територіальної громади на 2022рік";
 ЗУ"Про місцеве самоврядування".

(найменування бюджетної програми)

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

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської
області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника)

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за

рахунок коштів місцевого бюджету

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 12:10



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 капітальні і поточні ремонти 2 000 000 - 2 000 000

2
Проведення поточного ремонту
автомобільних доріг - - -

2 000 000 - 2 000 000

10.

(грн)

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Утримання,розвиток дорожньої інфраструктури за кошти місцевого бюджету

Завдання
Забезпечення проведення поточного ремонту обєктів транспортної інфраструктури
Забезпечення утримання обєктів транспортної інфраструктури



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

сума витрат на проведення поточного
ремонту об"єктів транспортної
інфраструктури

грн. бюджет,кошторис

2 000 000,00 - 2 000 000,00

2 продукту

- - -
3 ефективності

- - -
4 якості

- - -

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Олег Дзем`юк
(ініціали/ прізвище)

Фінансовий відділ



(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

(ініціали/ прізвище)

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу Ірина Бойко

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 5-р

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(2)(7)(6)(7)(0) (7) (6) (7) (0) (0) (4) (9) (0) (0)(9)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 420 000

- 420 000 гривень.
5.

-  рішення сесії №177-17/2022 "Про бюджет Ворохтянської селищноїради територіальної громади на 2022рік".
ЗУ "Про місцеве самоврядування"
Бюджетний кодекс

(найменування бюджетної програми)

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

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської
області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника)

Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

Внески до статутного капіталу суб`єктів
господарювання

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 12:10



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
зміцнення матеріально-технічної бази
СКП - 420 000 420 000

- 420 000 420 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

підтримка підприємтв комунальної  форми власності

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Використання  внесків з статутного капіталу для підтримки підприємтв комунальної  форми власності

Завдання
зміцнення матеріально-технічної бази СКП



- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

- - -

2 продукту

- - -
3 ефективності

- - -
4 якості

- - -

(підпис)

(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Олег Дзем`юк
(ініціали/ прізвище)

Ірина Бойко

Фінансовий відділ

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 12-01/07

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(1)(0)(6)(5)(6)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

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

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 2 148 800

2 148 800 - гривень.
5.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України про службу в органах місцевого самоврядування"
Закон України "Про освіту";
постанова КМУ від 09.03.2006  р. № 268 "Про упорядкування, структуру та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, суддів та інших органів".;
наказ Мінфіну "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконаннчя для місцевих бюджетів у галузі :
Державне управління";
Рішення Ворохтянскої селищної ради від 23.12.2021р. № 177-17/2021 "Про селищний бюджет територіальної громади на 2022 рік"

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної
ради Надвірнянського району Івано-Франківської області(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної ради
Надвірнянського району Івано-Франківської області

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної ради
Надвірнянського району Івано-Франківської області

(найменування відповідального виконавця)

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

селах, територіальних громадах

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 14:22



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечення виконання наданих
законодавством повноважень у сфері
освіти

2 148 000 - 2 148 000

2 148 000 - 2 148 000

10.

(грн)

Керівництво і управління у сфері освіти

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції та законів України.

Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість штатних одиниць(5) од. Штатний розпис 5,00 - 5,00

2 продукту
кількість отриманих листів, звернень,
заяв, скарг

од. Вхідна
документація 858,00 - 858,00

3 ефективності
витрати на утримання однієї штатної
одиниці

тис.грн. Кошторис
429 760,00 - 429 760,00

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

од. Вихідна
документація 351,00 - 351,00

4 якості
- - -

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Наталія КОСТЮК
(ініціали/ прізвище)

Фінансовий відділ Ворохтянської селищної ради



(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

(ініціали/ прізвище)

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу Іра БОЙКО

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 12-01/07

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(1)(0)(6)(5)(6)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

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

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 11 544 000

11 104 000 440 000 гривень.
5.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
наказ Мінфіну "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконаннчя для місцевих бюджетів у галузі :
освіти";
Рішення Ворохтянскої селищної ради від 23.12.2021р. № 177-17/2021 "Про селищний бюджет територіальної громади на 2022 рік"

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної
ради Надвірнянського району Івано-Франківської області(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної ради
Надвірнянського району Івано-Франківської області

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної ради
Надвірнянського району Івано-Франківської області

(найменування відповідального виконавця)

Надання дошкільної освіти

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 14:22



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

створення належних умов для
функціонування закладів дошкільної
освіти Ворохтянської селищної ради

11 104 000 440 000 11 544 000

11 104 000 440 000 11 544 000

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечення надання якісної, доступної та якісної дошкільної освіти в закладах дошкільної освіти, охоплення дітей дошкільного віку 100%  навчанням

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



1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

середньорічне число ставок/ штатних
одиниць спеціалістів

од. штатний розпис
- - -

середньорічне число ставок/штатних
одиниць робітників

од. штатний розпис
33,56 - 33,56

середньорічне число ставок/штатних
одиниць адмінперсоналу, за умовами
оплати віднесених до педагогічного
персоналу

од. штатний розпис

2,00 - 2,00

середньорічне число ставок/штатних
одиниць педагогічного персоналу

од. штатний розпис
25,00 - 25,00

кількість дошкільних навчальник
закладів

шт. мережа
2,00 - 2,00

кількість груп од. звіт 85к 8,00 - 8,00
Усього - середньорічне число ставок/
штатних одиниць

од. штатний розпис
- - -

2 продукту
кількість днів відвідування од. Розрахунок - - -
кількість дітей, що відвідують дошкільні
заклади

осіб звіт 85 К
164,00 - 164,00

кількість дітей від 0 до 6 років осіб звіт 85 К 404,00 - 404,00
3 ефективності

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



відсоток охоплення дітей дошкільною
освітою

відс. Розрахунок
100,00 - 100,00

діто - дні відвідування грн. Розрахунок 207,00 - 207,00
середні витрати на 1 дитину грн. Розрахунок 695 756,10 2 682,93 698 439,03

4 якості
- - -

(підпис)

(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Наталія КОСТЮК
(ініціали/ прізвище)

Іра БОЙКО

Фінансовий відділ Ворохтянської селищної ради

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 12-01/07

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(1)(0)(6)(5)(6)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (1) (0) (2) (1) (0) (9) (2) (1) (0)(9)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 9 351 724

9 258 724 93 000 гривень.
5.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Рішення Ворохтянскої селищної ради від 23.12.2021р. № 177-17/2021 "Про селищний бюджет територіальної громади на 2022 рік"

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної
ради Надвірнянського району Івано-Франківської області(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної ради
Надвірнянського району Івано-Франківської області

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної ради
Надвірнянського району Івано-Франківської області

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 14:22



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечення виконання наданих
законодавством повноважень у сфері
освіти

9 258 724 93 000 9 351 724

9 258 724 93 000 9 351 724

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечення належних умов для надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

Завдання
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об`єктів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти



1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

вартість діто-дня харчування пільгових
категорій

грн. меню -вимога
22,00 - 22,00

кількість класів шт. звіт 76 рвк 38,00 - 38,00
кількість закладів шт. звіт 76 рвк 2,00 - 2,00
усього середньорічне число ставок/
штатних одиниць

од. штатний розпис
41,25 - 41,25

2 продукту
кількість осіб, які перевозять за одну
поїздку

осіб Розрахунок
56,00 - 56,00

чисельність учнів од. звіт 76 рвк 787,00 - 787,00
3 ефективності

діто-дні відвідування днів Розрахунок 170,00 - 170,00
середні витрати на одного учня грн. Розрахунок 11 764,58 - 11 764,58

4 якості
кількості днів відвідування днів Розрахунок 150,00 - 150,00

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Наталія КОСТЮК
(ініціали/ прізвище)

Фінансовий відділ Ворохтянської селищної ради



(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

(ініціали/ прізвище)

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу Іра БОЙКО

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 12-01/07

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(1)(0)(6)(5)(6)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1) (1) (0) (3) (1) (0) (9) (2) (1) (0)(9)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 23 330 600

23 330 600 - гривень.
5.

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145- VІІІ зі змінами;
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463- IX за змінами;
Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" 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;

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної
ради Надвірнянського району Івано-Франківської області(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної ради
Надвірнянського району Івано-Франківської області

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної ради
Надвірнянського району Івано-Франківської області

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 14:22



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечення виконання наданих
законодавством повноважень у сфері
освіти

23 330 600 - 23 330 600

23 330 600 - 23 330 600

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів державного бюджету (освітньої субвенції)

Завдання
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами



1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість класів од. звіт 76 рвк 38,00 - 38,00
кількість закладів од. хвіт 76 РВК 2,00 - 2,00
усього середньорічне число ставок/
штатних одиниць

од. штатний розпис
89,41 - 89,41

2 продукту
чисельність учнів осіб хвіт 76 РВК 787,00 - 787,00

3 ефективності
- - -

4 якості
кількість днів відвідування днів Розрахунок 150,00 - 150,00

(підпис)

(підпис)

16.02.2022Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Наталія КОСТЮК
(ініціали/ прізвище)

Іра БОЙКО

Фінансовий відділ Ворохтянської селищної ради



М. П.

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 12-01/07

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(1)(0)(6)(5)(6)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

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

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 230 200

230 200 - гривень.
5.

"1.Конституція України.
2.Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2457-VІ ( зі змінами);
3.Закон України “ Про освіту” від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII .
4.Нормативно-правові акти:
-Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України,
-Накази Державної казначейської служби України.
5.Рішення Ворохтянскої селищної ради від 30.06.2021р. №112-9/2021 "Про створення логопедичного пункту відділу освіти, культури, сім`ї молоді та
спорту  Ворохтянської селищної ради та затвердження Положення про логопедичний пункт"
6.Рішення Ворохтянскої селищної ради від 23.12.2021р. № 177-17/2021 "Про селищний бюджет територіальної громади на 2022 рік"

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної
ради Надвірнянського району Івано-Франківської області(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної ради
Надвірнянського району Івано-Франківської області

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної ради
Надвірнянського району Івано-Франківської області

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері освіти

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 14:22



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечення виконання наданих
законодавством повноважень у сфері
освіти

215 000 - 215 000

2

Програма поліпшення виховання ,
навчання, соціального захисту та
матеріального забезпечення дітей сиріт та
дітей позбавлених батьківського
піклування Ворохтянської селиної ради
на 2021-2025рр.

15 200 - 15 200

230 200 - 230 200

10.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, надання допомоги дітям з вадами мови

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечення належних умов у сфері надання послуг закладам та установам освіти

Завдання
Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки



(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма поліпшення виховання ,
навчання, соціального захисту та
матеріального забезпечення дітей сиріт та
дітей позбавлених батьківського
піклування Ворохтянської селиної ради
на 2021-2025рр.

15 200 - 15 200

15 200 - 15 200

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість штатних одиниць осіб штатний розпис 1,00 - 1,00

2 продукту

- - -
3 ефективності

Кількість установ, що обслуговує
працівник

шт. Окремий розрахунк
4,00 - 4,00

4 якості
- - -

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



(підпис)

(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Наталія КОСТЮК
(ініціали/ прізвище)

Іра БОЙКО

Фінансовий відділ Ворохтянської селищної ради

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 12-01/07

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(1)(0)(6)(5)(6)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(2)(0)(0) (1) (2) (0) (0) (0) (9) (9) (0) (0)(9)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 58 800

43 800 15 000 гривень.
5.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Рішення Ворохтянскої селищної ради від 23.12.2021р. № 177-17/2021 "Про селищний бюджет територіальної громади на 2022 рік"
 - Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"  (із змінами)
 - Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (із змінами)
 - Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту" (із змінами)

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної
ради Надвірнянського району Івано-Франківської області(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної ради
Надвірнянського району Івано-Франківської області

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної ради
Надвірнянського району Івано-Франківської області

(найменування відповідального виконавця)

Надання освіти за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим

бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими

освітніми потребами

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 14:22



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечення виконання наданих
законодавством повноважень у сфері
освіти

60 570 15 000 75 570

60 570 15 000 75 570

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

свідоме оволодіння знаннями уміннями та навичками, отримання певного рівня освіти та досягнення освідченості

Завдання
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні освіти та виховання дітей з особливими освітніми потребами



1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість класів од. звіт знз 1 5,00 - 5,00
кількість закладів од. мережа 4,00 - 4,00

2 продукту
чисельність учнів шт. звіт знз 1 5,00 - 5,00

3 ефективності
середні витрати на учня грн. Розрахунок 8 760,00 3 000,00 11 760,00

4 якості
кількість днів відвідування днів Розрахунок 175,00 - 175,00

(підпис)

(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Наталія КОСТЮК
(ініціали/ прізвище)

Іра БОЙКО

Фінансовий відділ Ворохтянської селищної ради



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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 14-02-2022 N 12-01/07

2022 рік

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

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(1)(0)(6)(5)(6)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(4)(0)(3)(0) (4) (0) (3) (0) (0) (8) (2) (4) (0)(9)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 565 000

520 000 45 000 гривень.
5.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
наказ Мінфіну "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконаннчя для місцевих бюджетів у галузі :
культури";
Рішення Ворохтянскої селищної ради від 23.12.2021р. № 177-17/2021 "Про селищний бюджет територіальної громади на 2022 рік"

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної
ради Надвірнянського району Івано-Франківської області(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної ради
Надвірнянського району Івано-Франківської області

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти,культури, сім`ї,молоді та спорту Ворохтянської селищної ради
Надвірнянського району Івано-Франківської області

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності бібліотек

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

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

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бойко Ірина Василівна 
ЄДРПОУ: 44013699 
Сертифікат: 097952 
 
Дата: 16.02.2022 14:22



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

забезпечення доступності для громадян
документів та інформації, створення умов
для повного задоволення духовних
потреб громадян, створення
професійного та освітнього розвитку
громадян, комплектування та зберігання
бібліотечних фондіа, їх облік, контроль та
виконання

520 000 45 000 565 000

520 000 45 000 565 000

10.

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

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговавання, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, надаються в
тимчасове користування бібліотеками

Завдання
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу



(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
1 кількість установ (бібліотек), од. мережа 2,00 - 2,00

1
середнє число окладів (ставок)
спеціалістів

од. штатний розпис
2,00 - 2,00

2 продукту
поповнення бібліотечного фонду тис. примірників Звітність форми 6

НК 19 335,00 - 19 335,00

бібліотечний фонд тис. примірників Звітність форми 6
НК 19 335,00 - 19 335,00

число читачів тис.чол. Звітність форми 6
НК 1 038,00 - 1 038,00

3 ефективності
кількість книговидач на одного
працівника (ставку),

од. Звітність форми 6
НК 13 680,00 - 13 680,00

4 якості

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



динаміка поповнення бібліотечного
фонду в плановому періоді відповідно до
фактичного показника попереднього
періоду

відс. Кошторис

100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

16.02.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Наталія КОСТЮК
(ініціали/ прізвище)

Іра БОЙКО

Фінансовий відділ Ворохтянської селищної ради

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

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


