
ЗАВОДСЬКА MICЬKA РАДА
миргородського рлЙоIrу полтАвськоI оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
lvilськиЙ головА

розпорядкЕннrI

Ns 03 вiд 10.01.2022р.

Вiдповiдно до рiшеЕня п'ятнqдцятоi ceciT 3аводськоi плiськоi ради восьмого скjIикання
вiд |1,12.2021 року Ns 25 кПро бюджет Заводськоi MicbKoi територiаrrьноi громади на2022 piK
(код бюджеry 16558000000)) та Правил скпадання паспортiв бюджетних програIu мiсцевих
бюджетiв та звiтiв про iх виконання затверджених Наказом lvliнicTepcтBa фiнансiв УкраiЪи вiд
26 серпня 2014 року Ns836 <Про деякi питанпя запровадження програrrлно-цiльового методу
скJIадання та виконання мiсцевих бюджетiв> (зi змiнами), затвердити паспорти бюджетних
програпл мiського бюджету на 2022 piK за кодап{и програмноi класифiкацii видаткiв та
кредитранця:

0210150 кОрганiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiапьно-технiчпе
забезпечення дiяrьностi обласноi радио районноi ради, районноi у MicTi ради (у разi ii
створеЕня), MicbKoio сепищноi, сiльськоi рар);
0210180 <Iнша дiяльнiсть у сферi державного управлiннш;
02|2|11 <Первинна медична допомога паселенню, цIо Еадаеться центрап,rи первинноi
медичноi (медико-санiтарноr) допомоги>;
02lЗ031 <Надання iнших пiльг окремим категорiям цромадян вiдповiдно до
зtжонодzвства);
0213032 кНадання пiльг окремим категорiям громадян з оIшати послуг зв'язку>;

0213035 <<Компенсацiйнi виплати за пiльговий проiЪд окремих категорiЙ гром4дян ша

за.пiзничному трашспортi> ;

0213050 <Пiльгове медичIIе обслуговування осiб, якi постраждаJIи внаслiдок
Чорнобильськоi катастрофи>;
0213060 <Оздоровлення громадян, якi постраждilIи внаслiдок ЧорнобиrьСьКОi
катастрофи>;
0213104 кЗабезпечення соцiатlьЕими послугаDIи за мiсцем проживаIIня цромаДян, яКi
не здатнi до саlrлообслуговрання у зв'язку з похилим BiKoM, хворобою, iнBarriдlicтюD;
0213105 <Надання реабiлiтацiйних поспуг особаrrл з iнвадiднiстrо та дiтшrr з

iнватriднiстю>;
0213160 <Надання соцiа.пьних гарантiй фiзичниrrл особам, якi надаrотъ соцiаrrьнi
послуги громадянам похиJIого BiKy, особам з iнвапiднiстю, дiтям з iнвадtiдвiСТrО,

хворим, якi не здатнi до самообспуговування i потребуIоть сторонньоiдопоI\dоги);
02|3242 <Iншi заходи у сферi соцiального зФшсту i соцiадьного забезпеченняD;

021501l <Проведенfiя навчtuIьно-треIrуваJIьних зборiв i змагань з олiмпiЙсько< видiВ

спорту);



- 0215012 кПроведення навчально-тренув.Iльних зборiв i змагань з неолiмпiйських
видiв спорту);

- 02 1 504 1 кУтримання та фiнансова пiдтримка спортивних споруд);
- 02l6013 кЗабезпечення дiяльностi водопровiдно-кана.пiзацiйного господарствa>);
- 02|6020 кЗабезпечення функцiонування пiдприемств, устttнов та органiзацiй, що

виробляють, виконуIоть та/або надають житлово-комуна.пьнi послуги) ;- 02l6030 <Органiзацiя благоустрою Еаселених пунктiв>;
- 02l7I30 <Здiйснення заходiв iз землеустроюD;
- 0217461 <Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та дорожЕьоТ iнфраструктури

за рахунок коштiв мiсцевого бюджеry>;
- 0217680 кЧленськi внески до асоцiацiй органiв мiсцевого сtlп,Iоврядування>;
- 02|8 l 30 кЗабезпечення дiяльностi мiсцевоi пожежноi охорониD;
- 0218230 <Iншi заходи громадського порядкутабезпеки>;
- 0218З30 кIнша дiяльнiсть у сферi екологii та охорони природних pecypciB>.

мiський голова СИДОРЕНКО



ФIIIАНСОВИЙ ВIДДЛ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
зАводськоi MIcbKofi рдffи

нАкАз

l0.01.2022 м.Заводське Ns2

Про погодження паспортiв
бюджетних програм
викоЕавчого KoMiTery Заводськоi
мiськоiради Ha2022piK

Вiдповiдно до статгi 20 Бюдхетного кодексу УкраiЪи, правил
складання паспортiв бюджетних програil,r мiсцевих бюджетiв та звiтiв про ix
виконанIuI, затверджеЕих накц}ом MiHicTepcTBa фiнапсiв УкраiЪи вiд 26 серпня
2014 року N9 836 <Про деякi питанIuI запровадження програмно-цiльового
методу складаннJт та виконанIuI мiсцевих бюджетiв> ( зi змiнами i
доповЕеIlюIми), зареестрованим MiHicTepcTBoM юстицii УкраiЪи 10 вересня
2014 року М1103/25880, рiшепня п'ятнадцятоi cecii MicbKoi ради восьмого
скJIикЕlнЕя вiд 17 грудня 2021 року Nэ25 <Про бюджет Заводськоi MicbKoi
територiшtьноi громади gа 2022 piк> 1 65 5 8000000.

Погодити паспорти бюджетних прогрiлшlи на 2022 piK виконавчого
KoMiTery Заводськоi MicbKoi ради, а саме:
- ТIIКВКМБЛКВКБМС 0210150 <Органiзацiйне, iнформацiйно-аншliтичне та
матерiально-техпiчне забезпечення дiяльностi обласноТ ради, районноi ради,
районноi у MicTi ради (у разi ii' створення), MicbKoi, селищноi', сiльськоi рад>;
- ТIIКВКМБДКВКБМС 02l0l80 <Iнша дiяльнiсть у сферi державного
управлiння>;
- ТI]КВКМБДКВКБМС 02|2lll <Первинна медична допомога населенню, що
нада€ться центрами первинноi медичноi (медико-санiтарноi) допомоги>;
- ТIIКВКМБ/ТКВКБМС 02l30Зl <Надання iншцх пiльг окремим категорiям
громадян вiдповiдно до законодавстваD;
- ТIКВКМБ/ТКВКБМС 02I.З0З2 <Надання пiльг окремим категорiям громадян
з оплати послуг зв'язку>>;
- ТIIКВКМБДКВКБМС 0213035 <Компенсацiйнi виплати за пiльговий проiзд
оцремих категорiй громадяц на заrriзничному транспортЬ>;



- ТПКВКМБ/ТКВКБМС 021З050 <Пiльгове медичне обслуговування осiб, якi
постраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи>;
- ТtIКВКМБ/ТКВКБМС 0213060 <Оздоровленця громадян, якi постраждали
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи>;
- ТIIКВКМБ/ТКВКБМС 0213104 <<Забезпечення соцiальними посJtугами за
мiсцем проживання громадян, якi не здатнi до самообслуговуваЕня у зв'язку з
похилим BiKoM, хворобою, iнвалiднiстю>;
- ТIIКВКМБДКВКБМС 0213105 <Надання реабiлiтацiйних послуг особам з
iнвалiднiстю та дiтям з iнвалiднiстю>;
- ТIIКВКМБ/ТКВКБМС 0213160 <Надання соцiа;rьних гарантiй фiзичним
особам, якi надають соцiа;rьнi послуги громадянам похилого BiKy, особам з

iнвалiднiстю, хворим, якi не здатнi до самообсrryговуваIIня i потребують
сторонньоi допомоги);
- ТПКВКМБЛКВКБМС 02|З242 <Iншi заходи у сферi соцiального захисту i
соцiа.ltьного забезпечення>>;
- ТТIКВКМБЛКВКБМС 021501l <Проведення навч€шьно-тренув€цьЕих
зборiв i змагань з олiмпiйських видiв спорту);
- ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0215012 <Проведення навч€rльно-тренувЕulьних
зборiв i змагань з неолiмпiйських видiв спорту>;
- ТIIКВКМБ/ТКВКБМС 02l504l <Утримання та фiнансова пiдтримка
спортивних споруд>;
- ТПКВКМБЛКВКБМС 0216013 <Забезпечення дiяльностi водопровiдно-
каналiзацiйного господарства) ;

- ТI]КВКМБДКВКБМС 02lб020 <Забезпечення функцiонування
пiдприемств, установ та органiзацiй, що виробляють, виконують та,/або надають
житлово-комунальнi посJryги)) ;

- ТIIКВКМБ/ТКВКБМС 0216030 <Органiзацiя благоустрою населених
пунктiв>;
- ТtIКВКМБЛКВКБМС 0217130 <Здiйснення заходiв iз землеустрою>;
- ТIIКВКМБ/ТКВКБМС 02|746l (Утримання та розвиток автомобiльних
дорiг та дорожньоi iнфраструкryри за рахунок коштiв мiсцевого бюджету
- ТIIКВКМБ/ТКВКБМС 0217680 <Членськi внески до асоцiацiй органiв
мiсцевого самовря.ryванняD;
- ТI]кВкМБ/ТкВкБМС 02l8l30 <Забезпечення дiяльностi мiсцевоi пожежноi
охорони);
- ТIIКВКМБ/ТКВКБМС 0218230 <Iншi заходи громадського порядку та
безпеки>>;

- ТТIКВКМБДКВКБМС 02l83З0 <Iнша дiяльнiсть у сферi екологii та охорони
природних pecypciB>.

Начальник фiнансового вiддiлу
виконавчого KoMiT€Ty Заводськоi
MicbKoi ради Свiтлана IЩЕНКОLM-/



здтвЕр.Ф|(Ено
Нааз МЬiбэрства c*ra}€b Ураiш
26 сарп# z)14 роiу }& ЕЗб
(у рsдацi наrФу МЬri:rерстэа фaнаrсЬ yt9aiш
.й 29 Фудffi 2О18 ро,ry М 1209)

ЗАТВЕРД2КЕНО
Наlсаз / розпорялtlfr доý/меЕг

Вrпсонавчий KoMiTcT ЗаводськоТ MicbKoi ради

(ЕйIеrrуванп, гоlоввою розпорrдпнrа

кошriв мiсцсюю бюд:lссту )

10.01.2022 р. Nэ 03

Паспорт
бюджетноi програмп мiсцевого бюджеry на 2022 piK

4396l l99l 0200000 Вшсонавчlfr KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoi радr
(вайнеrrуванпя To.1loвHono р(впорrдпяrса юmiв хiсцевоrо бюрксгу ) (юдзаеДРПОD

(ход Проrраrrпоi шrrcп{йсацiТ вндатriв та
lgслrтувапrr хiсчсюm бюлксrу)

02l00ш Вшсонавчшй KoMiTET ЗаводськоТ MicbKoT ради 4396l l992.

J.

(кол Проrрамноi Kltacифirarii вимrкiв та
кредiryвапня мiсчевою бюлкеrу)

0218330 8330 0540 Irmra дiяльнiсть у сферi екологiiта охорони природfiD( ресурсЬ l6558000000

(пайtrещDапн, вiдtовiдаrьною вжонапu) (кол за е.ЩРПОУ)

(код Фупщiональноi
класrrфimцii внддткiв та
цедrryванш бlодхсrу)

(найменуваrшя &олжсшоi програми згiлrо з Тrrповою програмною кrrасифвIriею вяддrкiв та (Iол бюлхеrу)
кр,шrryвашя rriсцевою бюд€rу)

4. Обсг бюдлетflD( прпшачеlп,/бюджСгпtд( асип{уваБ -.Ц0000 грйвенЬ , у тому rшслi загальяого фондr - Q гривень та спецiа.lьвого фов.ry - 170000

гривевь .

5. Пiдqгави для викопаявя бюдкегвоi програми

О.ЙЬ', З"Й у*уiъ, "ilpo мiсчеве саrловряryвашця в Ухрiяi", рiшевяя п'гтвадцmi cecii ЗsяодсъхоТ Micb*oi радя восьмого скJIикання siд l7.12.2йl року lT9 25 "Про бюдхеr

ЗаводсыФi Micbrol TEplr1ýpiaJБHoi Фомадi ха 2022 piк".

6. I]Ы лсрrвввоi полiтrш, ва досягЕеЕIiЯ 
'Кm( 

СПРЯ\iОВаВа р€адiзацiя бюдркеrяоi пргра.лм

(rол Проrрамноi класяфiкаrii видzrкiв та (кол Типовоi програмноi к:lасифкачii вилrкiв та' 
кр.,щrrу"ап* мiсцевоm бюдltету) кредrгцrванш мiсuевого бюшсеrу)

Ns
з/п

Щiль лержавноi полiтики

Екологiя таl

7. Мега бюдлегяоi црограми

фчiова,,r"воm ышорпстаявя i вiдrворgпrя природвIrх рсурсЬ tlа п€рспекпfiу



8. Завдання бюджетнот програlrли

J.lb

зlп
3авдання

щодо охоронп нЕЕколшдньою прпродного середовIrща, забезпечення екологiчноiбезпеки,
на
i коорлиначiiзаrодЬдiяrьностi оргашiзачiТцiлеспрл*rованоТефкпвноiпроведешlяl

9. Напряr,rи використання бюдкетних коштiв

Спецiшlьний фонд УсьогоЗагапьний фонлNs
з/п

Напрями використання бюдlсетнrD( коштЬ

3 5l
,,

0 170 000 l70 000l Визначенrrя стратегiчнж напрлuкЬ ди покращення екологiчноТ сrrryачiТ довкilшя та розробrrпа пiдкоди i
механlзми

0 170 000 l70 000Усього

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних прогр.llчr, Що викон}rються у скJIадi бюджЕтноi програIии

Спечiальний фонд УсьогоЗагаьний фонлNs
з/п

Наftuенування мiсцевоi / регiональноТ програми

3 4 5аl
l70 000 l70 0000l "Екологiчна gа2о22

0 170 000 170 000Усього

1 1. Результ€Iтивнi показники бюджетноi програми

Ns
з/п

показники Одшrиця вIлrrфу ,Щдерело
iнформачiТ

Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1

обсяг коштЬ на виконання дiяльностi у сферi еколопr та грн. кошторис 0,00 l70 000,00 l70 000,00

1

кшькlсть зalходlв еколопl та од. прогрiл}.rа 0,00 1,00 1,00

3

на одного грн. розра)(унок 0,00 170 000,00 l70 000,00

4 якостl
пиюма вага об'екгЬ поперед2кенID( ло забрулнення
навколишньою прцродного середовища

вис. розрахунок 0,00 l00,00 l00,00

4

Загапьний фонл

затDат

ппипопних DecvDclB

цр9дуктY

ефекгпвностi



мiський голова

ПОГО.QКЕНО:
Фiнансовий вiмiл вrпсонавчого комiтеr5l 3аводськоi MicbkoТ ради

нач:шьник фiнансового вiддiлу виконавчого KoMiTery 3аводськоi MicbKoT ради

Вiталiй СИДОРЕНКО
(iшiцiцйriбrц щiшrщс)

Свiтлана ПЦЕНКО
(пiдпrс)
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8зА
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'крА
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*
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tоц 44\

(iпшцп,/iшцtJц прзrнщс)



ЗЛТВЕРДDl(EНО
НаIээ MiнcropcтBa Фtrfidв УФаiш
26сврlня2014роry lФ8:Б
(у редапrii юхФу Мiнiбврстэа фiнаt€Ь Уl9аiни
вiд 29 rрудня 2018 роry М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчlй доlqrмеtп

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради

(мйменувапllя гмовпою рсrtпорядrrха

кошrтiв хiсцеюго бюдхеry )

1 0200000

10.01.2022 р. Nч 03

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2022 piK

Виконавчий комiтgг 3аводськоТ мiськоi рали 4з96ll99
(код Програхшоi хласпфlоIfr вялаrкiв та

lgелrryваппя хiсчевою бю.щату)

021ш00

(наf,менуваrня гоlоввоm рсJItорядrшФ юmiв мiсцевого бюдсету ) (кодза е,IРПОУ)

2 Виконавчий комiтgг 3аводськоТ MicbKoT рали 4з96l l99

J

(юд llpl,paMHoi хlиспфпцii ЕхдglкiЕ та
хредrцlвапrя хiоцеЕою бошсгу)

0218230 82з0 0з80 Ilmri заходr громадського порядку та безпеки l6558000000

(наймеrrуваппя вiлuовiлошяого впконавrи) (кодзаеДРПОУ)

(код ФункrчонаJtьноi
шасифilсачii вилzrкiв та

ryсшrгуваlшя бюлсету)

(наf, мепувапrrя бюлжсrноi прогрчtми :пдrо з'l'иповоо програмною класиФIйцФо виJIffiв та (кол бюджеrу)
ltpелrтгуваняя шiспевоm бюл:кеry)

4. Обсяг бюметЕо( црвпачеш,/бюдкетrrд< асцгЕуваЕ -50000 грrвець , у юrrу шслi загаJьнопо Фоцry - 50000 грtlв€Iъ та сцецiа:ьного фовry - 0
ц)шеЕь .

5. Пйсгавп для викоЕаям бюJtкgгвоi програмЕ

ЗаЕодсьхоi Micbiol т€рЕтфlаJБяоi гроirsд,l m 2022 piK'.

б. Щiлi лержавпоi полiтцrсп, rra достrrешя лоr спрвrовшrа реалiзачiя бюдсегноi програмп

(кол ПрогрмпоТ кrrасифrсацii вплатriв та (кол Тпповоi програмноТ шаспФкацii видаrкiв та
lgсшrгувапш мiсuевою болжстУ) кредrryвашrя rdсцевого бюшсrу)

Ns
з/п

L[iль лерrсавноТ полiтики

забезпечення та безпечне життя мешканцьl

7. Мега бюдлетЕоi црограмх

хiсцевоm саriоврrд/ваlля m rрмадсьtФстi



8. 3авдапня бюджегноi програми

3авданняшs

dп
Усупення щичин та переryнов дIя вчхн€пrrя правопорушень i забЕзпечеrпrя констrrýlIriйшос прав та свобод rрохадяц б'елнаяня у

та
чiй справi зусrшь правоохорокflD( оргаяЬ,

9. Напряuи використашu бюджетнID( KoIпTiB

jФ

зlп
Напрями викорисmнrrя бюджетнrлк коштiв Загальний фщ Спечiальний фонл Усього

l f, 4

l забезпеченlя та свобод 50 000 0 50 000

50 000 0 50 000

l0. Перелiк мiсцевих / регiонмьних прогрzlI\.{, що виконуються у складi бюджетноi програми

Загальний фвл Спечiальнrтй фонл УсьоюJФ
з/п

НаймеIтуваI rя мiсчевоi / регiональноi програми

3 4l
50 000 0 50 000Програма "Правопорядок"l

0 50 00050 000Усьогоl
l 1. РезультамвЕi показники бюджетпоi програми

Спецiальний фонд УсюгоОдиниru Bиr*ripy Джерело
iнформачiТ Зага.пьний фндNs

зlп
показники

5 63 4l
1

220,00 0,00 220,00кв. м. rrпан Ttprrmpii громадигромадизабезпечення громадського порлlку на тер

продукry2
0,00 50 000,00грн. кошторис 50 000,00

ocTr3
5 000,00 0,00 5 000,00од. ка.пендарний rшанlкiлькiсть

якостl4

20,00 0,00 20,00вiдс
звiт голови громалськоi
оргавiзачii (розржунково)

вiдсоток знlаrсенrrя првопорушень в порiвняннi з попередяiм

роком

I

f
t

l

Усього

7

зат!ат

фiнансове забезпечення реалiзачii програмиг
г



Вiта.тliй СИДОРЕНКОмiськпй голова

ПОГОР(ЕНО:
Фiнансовпf, вiддiл виконавчого KoMiTeTy Заводськоi MicbKoT радr

начtцьник фiнансового вiддiлу виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoi рали

(iнiцiцйнiцi!t, прi!!ящG)

(пiшвс) Gпiцiцйяiцirл прЬrцс)

ь
код 4
Укрдl Ё



ЗАТВЕРД(EНО
Наrаэ MiHicJBpcTBa фiнаюЬ УФаiш
26сэрпняz),|4роq М836
(у р€дащii наl€эу МЬЬrерсrЕа фirа{сiв Уl9аiни
вц 29 Фудня Ю18 polq М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ншез / розпорядчd докумеЕт

Виконавчлй KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради

(ваfurенуваlпя гоrrошrопо рсзпорядrхка

коцгiв мiсцевого бюджегу )

l0.01.2022 р. Nч 0З

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюдясеry на 2022 piK

0200000 Вrдсонавчпй KoMiTeT 3аводськоТ мiськоI ради 4396l l991

(lол Проrршпоi юlасяфlвцii вхдлrriв та

цlс,шrцваrrня мiсuевою бюлrсету)
(шайrrеrrування головпого рФпорядrпка кошiв rriсцевою бю.оrегу ) (t<одзаеДРПОУ)

4396l l992. 0210000 Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoT ради

5

(код Програшпоi шrаспфiкдrii вrrдаткiв та
хредrгуваняя хiоrсвоrо

0218130 8l30

(паf,rrенувапllя вiдповiлаrьпою вrпошавru)

аЗ20 3абезпечеrrrrядiяльностiмiсцевоТпожежноiохорони

(,содза€ДРпоУ)

l6558000000
(кол Фувщiоlrальноi

шасrrФвцii вrдлкiв та
крешrrувалш бюлrсеrу)

(наf,менуваш болкеrноi програми згiдlо з Тшповою прграмною кllаспфilвцiеlо вrдirпdD та
крелтryваrrвя мiсцевого б!о.щеry)

(код бюджету)
(кол Прогрмноi класшфiшrii ьилаткiв та (код Типовоi проrрr,rноi кllаспфlвцii видакiв та

lФсдггуваннruiсцевогободжеDa) кредrrDtвапшхiсцевогобюжсгу)

4, Обсtr бюл(еп@( призrrачеш,/бюлкчлшrх асшгlвавь -fý0QQQQ грпвеIБ , у тому шслi зага.lьвого фоЕry - 600000 гри!еrъ та спецiалrяого фовдr _
З000000 грЕвеIБ .

5. ПiдсгаЕп для вцковаяня бюлкчтяоi прогрми

бюдкетiв', Заков Украlлп "Про мiсцрве сзмоврrJryваЕл в yxpsiвi", рiшеIлл япцдцrюi с€сiТ Заводськоi хiсьюТрs.ця в(юьмого сншrанrf вй 17.122021 роr Лд 25 "Про бюдкет
:lаводсьюi йсыоi TepETopiaJыroi трмдr м 2022 piк".

6. Щiлi державtrоi полiпrrш, Е& досягяеЕЕя ,IKm( спрядовава резлiзацiя бюлксгвоТ шрограми

}.lb

зlп Щiль лерясавноТ полiтики

1 Пiлгрп,rка налеrснопо рiвня похежноТ безпеки на об''екгж ! в населеlцо< пунlстах

7. Мета бюджетноi прогрilп,lи

Пiдтримка нaцех(ного рiвня поже2кноТ безпеки на об'екгах i в населенtос гryнктах



8. Завдання бюджетноi програми

Ng

з/п

l fЪб"*"*""rrзлiй"r"r""
2 [придбакня спечiальноrо аварiflно-рrryваIьного обладнання )

9. Напряrци використапIUr бюджетних KoIпTiB

Ns
з/п

Напрями використа}шя бююкетнrл< KolпTiB 3ага:lьштй фонл Спечiальний фонд Усього

l з 4 5

l Забезпеченlя здiйснення конIроJIю за дотрпrашям протипожежнIr( вимог, зitпобiгання пожежам i
нещасним вцпадкам, mclнlfl пожеж

600 000 0 600 000

2 Прилбання спечiаьного aBapift lьряryвальцощ 9Щqдн!цц{I94цЦц) 0 3 000 000 3 000 000

Усього 600 000 3 000 000 3 600 000

l0. Перелiк йсчевЕх / регiональних програм, що виконуються у складi бюджепrоi програми

Ns
з/л

НаFшецrванIrя MicueBoT / ргiональноi програми 3агаБний фонд Спечiмьвий фонл Усього

l 2 3 4

l Програма "Захисту населеrпrя i терлrюрiй вiд наввичайшт:r спчrацiй техногенного m прироJшоm харапsру
3аводськоi терrmрiальноi громади на202?-2026 рокu"

600 000 з 000 000 з 600 000

Усього 600 000 3 000 000 3 600 000

1 1. Результамвнi показники бюджетноi програми

показники Олиштчя Bшripy Мерело
iнформачii

3агапьlrпй фонд Спецiальний фонл Усього

t 4 6 7

1 затрат

обсяг видаткiв тис.грн. коцmрис 600 000,00 0,00 б00 000,00

обсяг видаткiв тис.грн. коцпорис 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

z продукгу
кiлькiсгь витздь на об'екти пожежною наглядr од. статистиtlна звlтнrстъ 150,00 0,00 l50,00
кiлькiсть прилбаною аварiйно-ряryвмьноm облалнання (технiки)

од. кошmрис 0,00 1,00 1,00

1 ефекплвностi
середнr видатки на лrквцацlю однrсr пожежr тис-грн. розрахунок з 240,00 0,00 з 240,00

сере.чня BapTicTb олиничi аварiйно-рятувального обладяанrrя
(технiки) тис.грн. розрахунок 0,00 з 000 000,00 3 000 000,00

4

Завдання

Ns
зlп

3

якостl



l

Мiський гоJIова

ПОГО.фtЕНО:
Фiнансовий вiд,цiл вlжонавчого KoMiTery 3аводськоТ MicbKoi ради

начальник фiнансовою вiддiлу виконавчого KoMiTery ЗаводськоТ мiськоI рали

Вiтшiй СИДОРЕНКО

сЙ/r/ Свiтлана IIIIFHKO
(пirшrc) (iвiцiuпr/iпiцirц прiзrящ.)

3 ,4 5 6 7l 2

вцс. розржfнок [ 20,00 0,00 20,00вiдсоток знlDкення пожеж в порiвняннi з попереднiм роком

в
I

*

,t ,}

(iнiцi.Jшriuiцirц прЬ!пц.)

цq 44\



?Е

ЗАТВЕРП(EНО
}taвэ Мhirэрсrэа Сrна{сЬ Уl9аiхи
26с.рпffiЮl4рску М8Ф
(у р.дащlТ набgу Мiнirорстэа ф}.а}€iв yl9aig
вh 29 rрудня ЮlЕ роry М 1209)

ЗАТВЕРДДШНО
Наказ / розпорrдчиf, доIryмеЕт

Вrконавчий KoMiTeT 3аводськоi MicbKoT ради

(паf,rrсц,вашl rолошоrо рфrrорrдtrш

кошiв чiсцевою бю.шсrу )

10.01.2022 р. Nч 03

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеrу на 2022 piK

4з96||99
0200000 Вrпсонавчий KoMiTeT 3аводськоТ MicbKoi радиl

2.

(ваf,rrеrryваrня rоlrовною р<xtпорядrяв кошiв мiсцевого бювсегу ) (кодзаеlРПОУ)
(юд Прrрхноi вшпфiпцii вядtтхiвта

ryс,шrуrавнr ricrrcboгo бюлrсrу)

0210000 Виrсонавчrй KoMiTgT Заводськоi MicbKoT рали
4з96l l99

(наfu.еЕуваш riдЕовiддыrоm внхонавrц) (код за €.ЩРПОУ)
(код Проr,рахшоi шrпфiшrЬ- вилакЬ та

хрсшrтувашrr uiвrеюю Ьддсгу)

0217б80 0490 rlленськi внески до асоцiацiй органiв мiсцевог0 самовряд/вання l65580000007680J.
(наf,uеttувашя програмх проrрамЕою

бюш<вrу)
з та (код бюджсrу)

(lюл Прогрrrпоi кпаспфiхаrдfi BHдrKi, та (код Тпповоi програмноi класrфilоцii виддrкiв та
' Ь;й*r-riсrrcЬmбюдtту) крсдЕгувалшмiСчевоrоболхYгу)

(код Функцiоltашноi
швснФкацii lпдаrкiв та
ryсдrтувашr бюдеrу)

lФerгrDrBamrr хiсцевоm

4. Обат бюдкЕпtlц призначеш,/бюлхстшо< асuгпувФъ -ДШ00 грI,rвеБ , у аOrrу .rислi загал}лого фовry - 40000 грпЕевь та спецiальпого фовry - 0
гривень.

5- Пiдсrави дIя вш<оваrшя бюдrсегяоi програми

ЗаводськоТ MicbKoT територiальноi громади на 2022 piK"

6. Цiлi держвноi полiтики, на досяIненнrtr яких спрямовчtна реалiзацiя бюджетноi програми

Ns
з/п

Цiль державноТ полiтики

тазахистBclxмlсцевоговзаемодiяl

7. Мета бюджетноi програми

оп.пата tlленськю( BHeckiB до асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування



8. Завдаrня бюджетноi прогрми

ЗавданняJФ
з/п

beHcbki внески до асоцiацiй мlсцевого1

9. Напряrли використашя бюддетних KoIпTiB
Фявень

Спечiальний фнл Усьоm3агалыптй фнлНапрями вLп(орис-rання бюrDlсgгнюк кошlтiвNs
з/п

54зl
0 40 00040 000tlленськi внески до асоцiацiй мrсцевогоl

40 000040 000Усьою

10. Перлiк мiсчевrх / регiоЕаiБнЕх програм, що викоЕуютъся у складi бюдкЕгяоТ програLfи
Фивень

Усього3агальний фонд Спечiальний фнлНаfurеlryвавня мiсчевоi/ регiона.ltьноi програ}rи.N9

з/п
543l 2

Усього

1 1. Результативпi показниrс,r бюлжетноi програмп

Спечiальпий фоlц УсьоmЗагальний фондДкерело
iнформацiiОлиrппu вимiрупоказникиNq

з/п
163 4l

тl
40 000,0040 000,00 0,00коrцторисгрн.BHecKla

п

обсяг видаткiв на

з,00з,00 0,00од- договора про партнерствокiлькiсгь асоцiацiй, членами якЕх €

ocтrз
0,00 lз 300,00lз 300,00розрахунокгрн.члеЕського

4
l00,000,00100,00вlдс. розр:!хуноквrдсоmк вшконанюII

I
I

,,

якостr



мiськпf, голова

ПОГОДКЕ}Ю:

фiнансовfr вiддiл вшсонавчоrо KoMiTeT5r 3аводськоТ MicbKoi рали

начальник фiнансового вiддiлу виконавчою KoMiTery Заводськоi MicbKoi ради

BiTa.Tliй СИДОРЕНКО
Сiiцiшйнiцiшц прЬ.IцG)

--' Свiтлана ШЕНКО
(пiшrc) (iнiцiцйпiцiал прiзвrцс)

li

в

+ *

.9О

441
Эвсь*а

у
:эý



ЗАТВЕРД(EНО
Наказ МiнiФэрства фiнаrсЬ УФаiш
26 сэрtня 2014 роry М 836
(у радащiТ }вхаэу МiнЬторGrва фiffЬ Ураlш
вiд 29 Фудня Ю18 ро,ry М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Вшсонавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT рали

(ваforеlryьаппя головпою роJпорядш(а

кодrтiв riсцевого бrолrсеrу )

1 0200000

10.01.2022 р. Nч 0З

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2022 piK

Виконавчий KoMiTET ЗаводськоТ MicbKoi рашл 4396l l99
(код Програмноi шlасrфiкацii вrдzтхiв та

крдгryванш хiсuевого бю.шсту)

0210000

(наймеlцвахш rоловпого роmорялпиlв кошгiв мiсцевого бюдксrу ) (кодзаеДПОD

) Вrпсонавчшй KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради 4з96|l9
(кол ПрогрмпоI шаснфiкацil видzгкiв та

крлrryвання хiсчевою бюшеrу)

02|746| 746| 0456 Утрrпrtанlrя та розвЕток автомбiльнrок дорiг та

(код за еДРПОУ)

дорожньоТ l6558000000

(наймеlцванш вiдповiдмьного виконавчя)

3 коштlв
(код видаткiв та (юд бю.щсеry)

шасиФвцfi впдлrкЬ та
щедrгуваrпя бюшаrу)

4. обсд бюрксIЕD( призвачсвь/бюдхегшо< 8сигЕуваЕъ -ЗQ50000 гривень , у юму wслi загаrьвоrо фовдry - 1200000 тшевъ та спецiаlьпою tфндr -
1850000 гршеш.

5. Пiдсгавп для викоплшя бюрксtЕоi црограrдr

рад| восьмоm склЕýаIIЕя вiд u.l22o2l роry М 25 "Про бюдrст ЗаводсьхоТ йGакоi т€ргmрiальноi громад, яа 2022 pix".

6. Щiлi лержавпоi полiтlпи, Еа досяпlеЕЕ.rt якlтх спряловапа рсмiзацЬ бюджЕгноi црограми

(колПрграхноirrrасrrфiвчiiвrrдаrхЬта (юдТlповоiпрогрампоiшrcшфiкшriiЕrrдurкЬта

щешrгувашпяхiсlрююбюджеrу) ryслrrувашяuiсцевоюбюдGrу)

(шаймеrryванпя бюшсплоi прогрмп згiлlо з Тпповою проrрамноIо
lgсшrqпаrпrя riсчевого бюшсrу)

Ng
dп
l

L[iль державноТ полiтики



7. Мета бюдlсетноТ процраIчrи

Провеленrи ряду мiрприсмсIв з утимання та розвитку автомобiльнtос лорiг та дороlкньоТ iнфраструкryри за рацlнок коштiв мiсцевого бюдzсету

8. Завдашя бюдхетноi програ},rи

ЗавдаlшяNs
з/п

l автомобiльнrос тата

9. Напрячrи використrшня бюджешIих кошIтiв
Фивень

Ns
зlп

Напрmrи використашilI бюддсетнrок коштЬ 3агальlпшtr фонл спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 r

l утриluання та розвиюк автомобiльнrос дорiг та лорохсньоI iнфраструкryри за рil(унок кошгiв мiсцевого l 200 000 l 850 000 3 050 000

Усього 1 200 000 1 850 000 3 050 000

l0. Перлiк мiсцевлrх / регiоналънrх прогрчt},r, що викоIцдоться у скJIадi бюджетноi програми
Фивень

Ns
зlп

Найшенування мiсцевоi / регiональноТ програми Загапьний фоlц Спефальний фонл Усього

1
a

та автомобiльнrок на2022

3 4 5

l 200 000 l 850 000 3 050 000l
Усього 1 200 000 1 850 000 3 050 000

l 1. Резулътzrш.Iвнi показники бюджетноi програми

Ns
зlп

показники ОдrниIи вшr,riру ,фкерело
iнформаuiТ

Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1
) 3 4 5 6 7

l
Обсяг на капiтшlьний грн. кошторисна доrсумеrпацiя 0,00 l 850 000,00 l 850 000,00

обсяг на поточного грн. кошторисна доlryмешгацiя l 200 000,00 0,00 l 200 000,00

2

Кiлькiсть об'еlсгЬ транспортноТ iнфраструкryри, на якID(

капlftlльного
од. arсг обстеrкення 0,00 921,70 92l,m

площа на якIr( поточнии п.м. акг обстеженrrя 2 000,00 0,00 2 000,00

3
розрахунок 650,00 0,00 б50,00l кв. м. поточного грЕ.

4 якостl

вiдсоток виконанlос робiт вцс. розрахунок l00,00 0,00 l00,00

затDат
доDlг

ефекгивностi



мiськшй гOлова

ПОГО.I|}GНО:
Фiвавсовпf, вiмiл вrдсонавчоlо

начаJIьник фiнансового вiддirц

Вiта.rriй СИДОРЕНКО
(iriцirщ/iшiцiц, щйrищс)

MicbKoi рали

MicbKoi рали ,/-- Свiтлана ПIlFнко
(iЙцirлrrшiцirц щiшцс).с

*
t44

}ська

,з

t}



зАтвЕрд)l(Eно
Нffiз Мiнi:тэрсrва фitrЬ УФаiil
26сэрп{яЮl4роrу М8Зб
(у рqдак+Т наlФзу Мiнigгерства фiнаrсЬ УФаiни
вЦ 29 ]рудня 2018 polry М 1209)

ЗАТВЕРДДШНО
Наmз / розпорядчиit доцц{еЕг

Виконавчий KoMiTeT 3аводськоТ MicbKoi ради

(вйrевуванпя головною розпоt яднrка

rоцrriв riсцевоrо бюшсту )

10.01.2022 р. Nэ 03

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2022 piK

0200000 Вlжонавчий KoMiTeT 3аводськоI MicbKoT радл 4з96ll99
(ход Прогрrrпоi шrcифrацii впдакiв та

кре.шгуьаяпя rriclreBoгo бюпrзrу)

0210000

(шайuеrrувашя гоlювяоrо розпоряляпка кошriв uiсцевоrо &овсгу ) (lолза€.ЩПОУ)

4з961 l99Вшсонавчий KoMiTET ЪводськоТ MicbKoi ради
(кол Прl,рlrяол- кпшrфiкащii видагriь та

ryсдrуrазвя хiсцрьою бюдсеrу)

0217130 7l30

(найшепуваяllя вiдlовiда.льного ыtкопавчя)

042l 3дiйсненrrя зil(одiв iз землеустрою

(юдзаеДРПОУ)

l6558000000
(код

шrасифirшlii впдаrкiв та
кредrгуваlтtя бюдrсгу)

прграми з програмною та (код
l<pе.штryвашя хiсцеюю бющеrу)

4. обсят бюдкегяю< призrачеш,/бюдкеrмх асцпrуваяь -3ДOQQ грЕв€Еь , у юму члслi загаJБЕою фош,ry - 350Ф0 гршеtъ та спецiаJIьЕою фgry - 0
rрпвевь .

5. Пiдстави для вдковапrц бюдкегяоТ програмл

6. Цлi дершвЕоi цопirткп, ва досЕfrеffiя якю( спрямоваЕа р€алiзацiя бrоджегпоi програrлr

(колПрогрхяоПшаспфilоцiiвllдакЬта (tсолТuповоiпрогрхноiкласпфiшrfirrrдrткiвта
lqедrryваrrяяхiсчевого&олrеrу) lqслгryваншхiсцевогобюдсgту)

Nе
з/п

Цiль дерlкавноТ полiтики

l 3абезпечення збере:кенrя, рацiонального використаншI земельних pecypciB та ik охорона

7. Мета бюджетноi прогрtlп,rи

Забезпечення стatлого розвитIry земельцого господарства

l.

)

3.



8. 3авдаяня бюджегвоi програми

Ng

з/п
Завдання

земе]ь таl

9. Напрями використzшЕя бюджgтних коштiв

УсьоюСпецiапьний фонд3агальшrй фовлНапряlrи викорисгання бюджgтЕж коштiв

432l
з50 0000350 000земеJIь 1аl

0 350 000350 000Усього

l0. Перелiк мiсцевих / регiоналЬНИХ ПРОГР.lltt, що викоIý.ютъся у складi бюджФноТ програми

УсьогоСпецiапьний фrrлНаfu.rеlqrвашrя мiсцевоi / регiональноi програмиNg
з/п

43l
з50 000350 000 0земельних вiдносшr на 2022l

0 350 000350 000Усього

l 1. Результативнi показrтики бюдr(етноi програми

N9
з/п

показники Одиниrц вимЫ Ддерело
iнфрмачiТ

Загмьний фонд Усього

l 3 4 5 6 7

1 за

обсяг видаткiв на земеJIь тис.грн- коlцторис 350 000,00 0,00 з50 000,00

кiлькiсть земель, що тис.га публiчна кадастрова карта l z9з,з0 0,00 | 29з,з0

2

KbbKicTb земель, на якж планусться провести ilrвенгаризаrцю тис.m
HopMaTltBHa грошова
оцiнка землi

l29з,з0 0,00 129з,3о

з фекrивностi
видатки на l г4 який тис.грн. розржунок 270,00 0,00 270,00

4 якостr
вйсоmк проilвенгаризованю( земель до тих, якi необхiдно вlдс. розрахунок l00,00 0,00 l00,00

Ns
з/п

3агальнш1 фонд

Спечiаlrы*rй фнл

пt оlнвенmDlrзvватп



Мiський гоJIова

ПОГОР{GНО:
Фiнансовий вiмiл вrrконавчою KoMirBTy ЗаводськоТ MicbKoT радrr

Вiтшiй СИДОРЕНКО
(iшiцitл/iiiцiщ пЁз!вre|

3аводськоi MicbKoT ради аИ"4 J-- Свiтлана ПIlЕНКО
(пiдrЕ)

уltsУtrрлI

вiддiлУ

-рл
ipo:хр

_l
*Dr
ч

441
al.cb[0



1

ЗАТВЕРР|(EНО
На{sз Мiнirфства СЯаюЬ УФgiхи
26 сзрftý 2Оlа polry Nе ý
(у р€дап{i наазу Мiхirqgсrвз фнансЬ УФаiни
вiд 29 rрудня 2ol8 роlry М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчrй докумеЕг

Виконавчий KoMiTeT 3аводськоТ MicbKoT ради

(шаhrешуrапвя голоьвою р,зttордrппй

копrтiв мiсцевоm бод,.сту )

l0.01.2022 р. Nч 03

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2022 piK

0200000 Вrд<онавчlfr KoMiTeT 3аводськоi MicbKoi РаЛИ 4396ll99
(код Програмноi кrlаGхфlвчii вилагкiв та

кре.шrувашш мiсчевою бюшсrу)

0210000

(найнснуьаrпя rоловяого рсзпорlдяrм xormiB мiсцсьою бюшyrу ) (lодзае,.IРПОУ)

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoi ради 4396l l992.

3.

(код ПргFl{ноТ кrlасифкацii вндаrкiв та
lgсдrrушнl хiсцевою бюдgrу)

021б030 6030 0620 Органiзачiя благоустрою HaceJIeHID( пyн]оЬ l6558000000

(наймеrтувапlя вiдповiдзлъвою вrrrошавrч) (lодза еДРПОУ)

(кол Фуllсriовальноi
шасифiкацii видmiв та
ryсшrrуваш бюшсrч)

(найменувашя бюлжсrноi програмя згiлшо з Типовою програмною шасифilсацiею видаткiв та (кол бюлхеrу)
крелrгуваш uiсцевою бюджеrу)

4. Офп бюдхетшоr щшзrrачсrпJбюдд<еrrптх аогяувдrь -6Z49E00 грвевъ , у mму числi загальцого фоцry - ý]ý$QQ гривеrъ та спецЬьного фоцýl - Q
грf,в€Iъ .

5. Пiдставд для впковавня бюдкетноi чрогра.лм

ра]ц восы.оm сюшlФlrв, вiд l7.12.zDl potry Л9 25 "Пр бюдда ЪЕодсьхоi хiсfiФТ тЕрrmрiальвоТ гроt sдr на 2022 PiK".

6. Цiлi дерЕвцоi полiтm<п, ва досягяенця якЕх счршrовава ралiзачiя бю.рlссгяоi програ.rда

(кол Прграхноi класпФкдrfi вшдzткiв та (код ТrповоТ програмноi кllасифrсацii виддткiв та
кредrDrванпяхiqrеююбюдrtеrу) кредrrтуьаншмiсцевогобюлжсrу)

}l!
зlп Щiль лержавноi полiтики

l Створення умов, сприятливж дIя життедlяльностl

7. Мета бюдхсетноi програми

Пiдвищення рiвня благоусIрою територiальноi громади



8. Завданtlя бюджетпоi програми

Ns
з/п

Завданвя

l Пi,щtщешlя Mlcm

2 3абезпечення в TexHl gганi об'екгiв

J поючного / капiтального об'екriв

4 забезпечення та поточноm / капiтшrьною чних д

3абезпечення та аншr l тощо

6 та на зеленоi зони населеного та полiпшення його екологiчншt

1 Утрп,rання в cTaнl земель водного (пляжiв, зон вiлпоч тощо )

8 у в cTaHi об'скгiв, задiяню( в стоку в дощову каналlзацlю очисних д, пасосIfiD( ýтанцiй, )

9 забезпеченвя

l0 3абезпечення кJIадовиц

9. Напряrли використаянrl бюдл<етних кошrгiв
rривень

Ns
з/п

Напрями використакя бюдкстню( копrгЬ Загальшfr фонл Спецiальний фопп Усього

з 4

Пi.Фищенш lBIUI Mlcm 6 749 800 0 6 749 800

Усього 6 749 800 0 6 749 800

10. Перелiк мiсцевих / реriонмьнж програNr, що викоЕуються у складi бюдкетпоi програми

Усього3агальний фонлНайменуванlл MicueBoT / регiональноi програмиNs
з/п

3 4l
6 749 8006 749 800 0iй на2022 lK"комплекснаl

0 6 749 8006 749 800УсьогоI
l l. Результативнi показники бюджегноi програми

Мерело
iнформачii

3агапьнlfr фовл Спечiальний фонлОшяичя вимiрупоказrтики

6 13 4l 2

1

0,00 з 1,00штатний розпис з 1,00од.KmbKlcтb пIтатню( одиниць по
кошторис 6 749 800,00 0,00 6 749 800,00фн.вrпрати на благоустрiй всьою

1,00звlтнlсть l,00 0,00од.
кшькlсть полrгонlв

кlлькlсть

I

5

l
1

Спеuiальний фонл

Ns
dп

Усього

затрат



4 5 63 7,l
полlгонlв

од. звlтнlсть 15,00 0,00 l5,(юкшькrсIъ кJI:rдовищ

2 продуlffу

шIан терlтторii громапи l39,00км. 0,00 139,00протяжнiсть доро?кного полотна якi обс.тryговують комунальнi
пцприемства

км. шrан територii громади l2,00 0,00 l2,00протяlснiсть тротуарнш( дорiжок
км. план TepиTopiT громади 70,00 0,00 70,00протяжнiсть вул}цного обсrryговуваlпlя

IIJIан територiТ громади 0,з5 0,00тис.га 0,35якID( здiйсrповатиплоца
ефекгпвностi3

грн. 6 749 800,00 0,00 6 749 800,00

якостr4
вцс. / 'розраУýrок / l00,00 0,00 l00,00вhсоmк виконання робiт по благоустрою цiста

мiський голова

ПОГОРКЕНО:
Фiнансовий вiддiЛ

J)

Вiтапiй СИДОРЕНКО
(iнiчiшrйнiчiаrц прЬьrшс)

ради емц Свiтлана ПЦЕНКО
(пiдtrc) (iвiчiшйнiчiал lцiзшщс)

bxil о

*

€

*

э **

ýs,
Ф
d.

код 4
бFУкрдl

о
(г
х
Ф

коштоDис /J

3аводськоТ MicbKoi ради

'r

*



ЗАТВЕРРl(EНО
Нffi МЬjсэрстЕ 4tiH*b Ураiхи
26 сорпня а)14 роху М 8Зб
(у редэпlii наl€зу MiHif,BpcTBa фММв Украiнх
вh 29 rрудffi Ю18 ро,(у М 12Ф)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ l розпорядчий доýaмент

Виконавчий KoMiTeT 3аводськоТ MicbKoT ради

(lвйrrенумнш гоIовЕою рзпорrдшка

копrтiв мiсцевого бюлжету )

0200000

10.01.2022 р. Nэ 03

Паспорт
бюдхtетноi програми мiсцевого бюдlкеry на 2022 piK

Виконавчий KoMiTgT Заводськоi MicbKoT ради 4з96|l99l.

2.

(код Програхноi класпфIсшrii вплакiв та
ryслrцвапм хiсчеього бюдrсгу)

0210000

(яаf,тецвапш гоlошlого р(впорядшка romriB мiсцевого бю,океrу ) (кодза€.ЩПОУ)

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoT радл 4396l l99

J

(юл Проrрахноi кlвсшфfuоцii вхдgгrir та
lФедrгуваrш хiqрвою бюлхсту)

0216020 6020 0620
ЗабЕзпечення функцiоrrування пiдприемств, установ та органiзацiй,
що виробляють, викон)rють таlабо надають житлово-коIчrунапьнi l65я000000

(наf,rrешуванпя вi.шювiлальlrого виконавrц) (tсодзаеДРПОУ)

(код (наймеrrувапrя бюл:кешоi прграмп пргрампою та (ход
(код ПроrраrrпоЕ шаспфiвrii ьшлаrrсir та (код Тпповоi програмrrоi кJtасифlвпiТ вилаткЬ та

крдrrуваннямiсuевоюбюлкету) rр,шrrувавпяrriсчевогобtолжегу)
к.пасиФlсацii впдапсiв та
крдrгумш бюшсrу)

ryелrrуваlшя riсчевоrо бюшtсql)

4. Обсяг бюдксгIrЕ( приýачеш,/бюдкФЕа( асигщваrь -520000Q грrвеЕь , у тOrду чпслi загаьцою фопry - 3400000 гршень та спецiа:шrою фlrдl _

1ЕOQф8 грцЕеБ .

5. Пдсгавп дц вIщоцавЕя бюдкетЕоi црогрsiм

радr восъпiоFо скпt{Ф{lя вiд 17.122021 роry Jф 25 'про бюдкет заводсыФl iсьrот т€рпорiальвоl rромади яа 2022 piK,.

6. I]Ы лержавчоi полiтикп, Еа досягцепп8 ЯКm( СПРЯ,rОВаВа ралiзачй бю:tжегвоi прграмв

.Nь

з/п
I_[iль лерсавноi полiтики

1 забезпеченrrя



I

7. Мета бюддсетноi прогр.lми

забезпечеlпlя наltежноi та безперебiйноi роботи ремонтно-будiвельнrдк органiзаuiй х(шrлово-комунального господарстм

8. Ъвдшrня бюджетпоi програlfи

Ng
з/п

Завдання

l забезпечення та що таlабо надають

9. Ншрями використанЕя бюдхсетних KorrrTiB

Спецiальний фонд УсьогоЗагальlпш:i фоrrлNs
з/п

Напрпrи використання бюддссгнш коцrгЬ

3 4 5,,
1

3 400 000 1 800 000 5 200 000) 3абезпечення
1 800 000 5 200 0003 400 000Усього

l0. Перелiк мiсцевшх / регiональнш( процрЕllu, що викон)rються у скJIадi бюджетноi програми

3агшьний фонл Спецiальний фонд УсьогоNs
з/п

Наftrлеlryмння мiсцевоi / регiональноТ програIt{и

53,,
1

з 400 000 1 800 000 5 200 000комrшексна на2022l
1 800 000 5 200 0003 400 000Усього

l l. Результативнi показники бюджетноi програп,rи

Ns
з/п

показники ОдшrшивIц.rфу Щдерело
iнформачiТ

Загальний фоrи СпечiалIьний фонл Усьою

1
) 3 4 5 6 1

1

обсяг видаткiв тис.грн. кошторис 3 400 000,00 1 800 000,00 5 200 000,00

кiлькiсrь ремоrrгно-будiвельнlо< органiзаriй жЕтлово-
комYIIаJIьного господарства" якi потребlцqцц пrдтримки

мережа 1,00 0,00 1,00

2

кiлькiсть ремоllтно-будiвельнtо< органiзафй житлово-
яким

од. мереr(а 1,00 0,00 1,00

3 ефекгпвностi
середня сума пiлтрlтrлки однiеТ ремонтно-булiвельноi органiзачii тис.грн. розрахунок 3 400 000,00 l 800 000,00 5 200 000,00

4 якостI
вцс. розр:rхунок l00,00 0,00 l00,00

4

затрат

од.

продYкту



3l 2 r4 5 6 7

комунального г(rcподарства, яким планусться надання пiлгрrлrrки,
до кiлькостi органiзацiй, якi ii потребують

мiськпй гопова

ПОГОДКЕНО:
Фiнансовrй вiддiл виконавчого

начальник фiнансового

Вiтшtiй СИДОРЕНКО
(iшiчirr/iвiцirа фзпrc)

мiськоIрадл

ЗаводськоТ MicbKoi ради Й-Z:V -'- свiтланаIlIЕнко
Ф

"о
(пiдпис) (iriцilлrtiiцi!а фзrицG)
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х
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ч
tt Г,:
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,ф'9 44 1з
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1

ЗАТВЕРД(EНО
Нmз МiнirэрстЕа фi{аtЕЬ Уqаiш
26ФрпняЮlrlроlry МФ
(у радsхцП наq MforiropcTBa фi}tансЬ Ураi*
вИ 29 тудхя Ю'tЕ рку М 

'209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наrcз / рgJпорядчш:i доýaмент

Вrшсонавчий KoMiTgT 3аводськоТ MicbKoT рали

(lraf,rrerybaшr rоюшою ровпорядняtй

Iоцrriь rriсцеюrо бюдхсrу )

0200000

l0.01.2022 р. Nэ 03

Паспорт
бюджетпоi програми мiсцевого бюджеry ша 2022 piK

Виконавчий KoMiTeT 3аводськоТ MicbKoT рали 4396l l99

(юл Пргрхноi швспфiвцii вrrдапiь та
lgслтгуваrrrя riшеюm бюпсту)

0210000

(найхеrrуваям rоIошюm рвпорялнпlв кошiв хiсuевою болхсrу ) (юдзае.ЩПОУ)

Виконавчш:i KoMiTeT Заводськоi MicbKoi ради 4з96l l99,)

3.

(код Програмяоi шrасифiкаrii внлаrкiв та
кре.щтrуваш rricueBom бюлжеrу)

021б013 бOlз 0620 Ъбезпечення дiяllьностiводопровiдно-каналiзацiiпrогогосподарсгва 16558000000

(найчеlryвашr dдtовiлд;ъrrоm вrтсонавrrя) (юдза€ДРПОУ)

(Iсол Фlrпщiональшоi (наймеrrуваш бюлrсшоi програхн Tirпro з Т*rповою

шасифiкаrii внддкiв та кредrrrуваяш uiсцевоrо
крлктуваявя божвrу)

проrраraною
бюдtсгу)

шаснфiпrriоо вилакiв та (код бюджсry)
(код Програuяо- шепфlоtrii вилrrкЬ та (кол ТшовоТ програмноi класифiшrii внддткЬ та

lgс,шrцrвапняrriоrcюгобю.шеrУ) lФедrrувавrяхiсцевоюбюдrсrу)

4. обся. бюжетш( чрrзвачеrш/бю.щеппо< асЕгЕувsв -2?0Ф0 грвевь , у Torcy ,пrori з{rгаJЕЕоп) фнду - 270000 грвеrь та спщiальцого фоцry - 0
цrив€lIь .

5. Пiдсгавu дц викоЕаЕrя бюдксIЕоi прграiоa

Мiйерсгва фiивсЬ ухраТш вiд 26.О82О14р. лд 8Зб (Про деrхi пrгаrня запровадке rи програrдrно - цlлювоrо rrсюry скпадаЕiя m вяхонаяяr мiсцсвt бюджетiв, ваIФз

tr.tz.zozt р,.у ,{9 25 TIpo бющсг Заводськоl xicbxoi т€рпоlрiмьяоi rромs.щr в! 2022 piK'-

6. I_|iлi деркавноi полiтrп<п, ва досягпеЕця якп'( спряl,{оваЕа lrеалiзацЬ бюлкетноТ пргра.rпл

I_(iль державноi полiтикиNs
з/л

l Виконання BJIacHID( повноважень

7. Мета бюджетноi прогрчlми

забезпечення належноi та безперебiйнот роботи водопровiдно-канаJliзацiйного господарства



8, Завдання бюдхетноi програми

3авданняNs
з/п

ъбезпеченпя наданвя кавшriзацiйlrогоl

9. Напряrли використllнЕя бюлкепrих KoIпTrB

Спечiальний фовлЗагальш{й фIiдНапрями викориgrаЕrя бюдкgгшо( кошгlв

43

270 0000270 000каяалiзацiйногоKltзаб€зпечешfi над lня
270 0000270 000

l0. Пepelrik мiсцевих / регiональпш прогрtlм, що викокуютюя у складi бюдi(еfi{оi програми

УсьогоСпечiаьюtй фонлЗагальнld фlиНаfurеIDaвацня MicueBoi / ргiональноi проrрамиNр

зlп
543l

270 0000270 000
комrиексна 2яа 022l

270 0000270 000Усього

1 1. Резуштатlвнi показники бюджgгпоi програми

Спечiальниi фонлЗага:rьний фонлодинlдц вимЫпоказники
164з

1,000,001,00мережаод.кiлькiсrь пiлприемств волопровiлно-каrrалiзацiйною
якl

1,000,00l,00мережаодiiлькiсть пiдrриемств водопровiдно,
надацнJIякимгос

каналiзацiйного

BHocтl
0,00270 000,00

якостl

l00,000,00l00,00вцс.
вйсоток пiдприсмств водопровiдно-каналiзацiйного
господарства, яким пл rуеться надання дотацi't', до кiлькостi

якl ll

н
Е
ЕI
Еl
ЕI
Еl

Усьоrc

Усюго

-т_l
ыпl
rI
l

lРкерло
iнформацii

Усього

тис.грн. КОIЦТОDИС 270 000,0(

розрiжунок



Мiськпй гOJrова

ПОГОДКЕНО:
Фiнансовld вiддiл вrrконавчого koMiTeTy Заводськоi Micbkoi радrr

Вiтаdй СИДОРЕНКО

Заводськоi MicbKoi ради свiтлана ПI{FНКО
lT,l 

' а (йшrс) Снiцiцйцiцitл rцЬщG)
,6

R,-{

**
'I

'tод 44t
осл т

tsУкрдI tr

пфл



ЗАТВЕРШЕНО
}Ь Mi{irlpcтBa фrнаноs У,Ф8it
26 сrрffiя 2О14 роrу }ý ЕЗб
(у рqда{i }lаl(аoy MiHi;т.pcrвa фiн,,сЬ Уrрsiш
эiд 29 rрудш 20'18 po,v rФ 1zЕ)

ЗАТВЕРДДШНО
Наказ / розпорядчrfr д9ý/меЕт

Вшсонавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT рали

(ваhrcнуваннr гшоввою рqrпор!днхrа

хочгiв кiсцевоm бюдасту )

l 0200000

(юд Програхноi шасrфiвIrii ьндлrхiв та
хредrграЕп, Micrвroгo бюжrу)

10.0}.2022 р. Nэ 03

Паспорт
бюдэкетноi програми мiсцевого бюдясету на 2022 piK

Виконавчий KoMiTcT 3аводськоТ MicbKoi ради
(rиfolаrувшш rолоьною р<xiпорrдшв коrггiв хiсцевою бюдхету )

Вшсонавчlд1 KoMiTcT ЗаводськоТ MicbKoT радл
(найuепуваняя вiлrювiлальноm ьпоlrапrя)

5041 0810 Утршання та фiнансова пiлтршка спортивних споруд

4з96||99
(!ФдзаеДРПОУ)

4396l l99
(кол за е.ЩРПОУ)

l6558000000

2.

J.

0210000
(кол Програхшоi шrасяфiвцii видагкiь та

ryешrrувшпrя хiсuеrоrо бrолпвrу)

0215041
(юл Фlrrпсriошальноi

шаснфкшrii вилагкiв та
крлпrувашя бю.шсrу)

(наf,хеrrувапш проrранп програхною вruvrгкiв таз
IФе.шrryваmu rriсчевого ftолпсrу)

4. Обся бюдкствrоr прrвцачеяУбюдкgпдD( асиrнуваь -]QQ!Q грив€Еь , у mму шслi загаJIыIопо фоЕry - 30000 ц)ивеЕь та сцецiашцого фонш - 0
грЕвеЕь .

5. ПйФавп для пrкоцаЕця бюдr(егвоi прграмп

"Бющспшй Кодрхс УхраТвя''; Ъкоя УхрбIлr Чlро мiсц€ве самояряддавяr в Украiяi";Зsхон Ухрsiвп TIpo дерdвшй бю.щgт yKpaiв ш 2022 piK"; Заков yKpaтIni "Пр фiзичну

;;Б;;;;;йa 
';проrд",.. 

у*р"л"*,riБ^Й-Й;Й,"Ь р*"-*у'фiзячноi ryльryри i споргу s yxpfui"; Лосгдяова КМУ вiд 28.022002 }Ё228 "Про загЕер.щеЯМ ПОР'ДКУ

схлsддоrя! розтля.ry l зs.всрдк""о - *почЙ 
"йоi 

ло "оооЬ йЙ-р""й ОЪлr,е"rЙ у.Йо"" 
"i 

змilвми; r.аxB вiд.2 гЕдя 2014 роry Jtcl195 "Про затЕ€рд*€mrя Стуrryрп

видgтхiв та кред{туisввя дtя бюджеriв мМсЙгi 
"*6"рrry"..о, "*i ""з"оо-"уrоо 

пройrlяо,цiшовоrо M"ro,ry" ; }Ъ*sз MiнiйepcTвa фiвiнсЬ Укра-uпr вiд 29 трудяr 20(D року

МlO9Е'Про пдспорт, бюлкgrЕд(,e"rp"."';";";-;';;*..i Бii:-Ъr"д""ЙТ"i""iоТр"ло 
"о""*о- "-r* вiд l?.l22021 року Лs 25 'Пlю бю.щст ЗsЕодсыrотхiськоi

т€рrrюрЬьяоТ г?охади на 2(D2 pix".

полiтики, на досягнення яких спрямовzIна реалiзацiя бюджетноi програми

(код Програмноi класяr}iвцii видлтхii та (код Тпповоi прграмноi класlфiltацii вrrдакiв та
' iр;;i*r; хiсцрЬю бю,шеrу) крелrrгуьаяш хiсчевого бюжеrу)

6. Цiлi держ.lвноi

Ns
з/п

I],iль лержавноi полiтики

регiонirльного розвитку фiзичноi культури та спорту, забезпечення бази дrя розвитку фiзичноi культури та
Злiйснення фiзrсу,пьтурво-масовот роботи серед населенtш, пlдтримка

l



7. Мета бюддсстЕоi програми

забезпечення Тх ефектпвного використакlя Jцlя провед€ння спортивнж заходЬ

8. З"вд"lтця бюдкgгноi програмп

ЗавданвяNs
dп

l утрIп{аlяя в належrому сгшi iспуючоi мережi спортвlпо< споруд комунаБнот фрми шасносri та забезпечення iх фекпвного фуtлсriоIlування для пров€дення спортивню(

Фивень

JФ
з/п

3агальний фонл Qлgцiапьний фоIц Усього

l 2 з 4

l
cTztнl iсн}mчоi KoMyHaJIbHol форми власностr таутимання в н:rлеr(ному мережt спортив них споруд

забезпечешrя lx заходrвдля
30 000 0 з0 000

Усього 30 000 0 30 000

l0. Пep.TriK Micuegrx / регiоналъЕID( процра {, що викоIDцоться у складi бюдкgгноi програI,tи

Фивень

Загальний фоrц Спецiальний tфнл УсьоmНаймеIоЕаI rя мiсчевоi / ргiональноi програмиJts
Уп

3 4 5l 2

з0 000 0 з0 000l
0 30 00030 000I

1 l. Результативнi показЕиrс,I бюджетноi прогрttlrlи

3агмьний фонд Спечiальний фонд УсьогоОдшlиrц вшltiру Мерело
iнформафiпоказникиNe

з/п
б3 4l

1

1,00 0,00 1,00мережаод.
кiлькiсть коlФrнальнж спортивнш( споруд, вIцатки на

)пршrrаr*rяlнадашrя фiнансовоТ пiлтрl,т,лки яких/якш*r

здiйсшоються з

2

l5,00 0,00 l5,00од.
календаршrй плаIr на
поточции plk

кiлькigгь спортlвнrоt заходiв яа комунаJIьшr( спортивнrr(
спорудж, видатки на утримання/наданrя фiнансовоi пiдгримrм
яккх/яlсд,r з

з ктивностl
з0 000,00 0,00 з0 000,00грн КОIЦТОРИСнаl однrсr

якостl4

9. Ншlряrли впкористаЕЕrt бюдх(етЕих коштiв

Напрлrlи вlжористаrrня бюдкsтнrl( KoIrrгiB

ппопима "Розвиткч аматооського фчтбоlrч на 2022 piK"

Усьоm

затрат



3 4 ý 6 72l

l00,00 0,00 l00,00вцс.

дrrrамiка|* кiлькостi споргивних зжодiв (навча,тlьно-

TpeIIyBtuIbHиx зборЬ, змагаrъ), що проводяться на KoMyHaJrьHиx

спортивнID( спорудах видатки на 1прlпrання/надання фiнансовоi
пiлrрrплоr якоr/яспr здiйсшоlоться з бюлlсету, порiвняно з

мiський голова

ПОГОРЦGНО:
Фiнансовий вiддiл

начальник фiнансового

ВiталйСИДОРЕНКО
Gвiцi!лrtхiцitл прЬпцэ)

мiськоТради

3аводськоi MicbKoT ради йr4 СвiтланаПЦЕНКО
(пiшш) (iшiuirлr'iшiuira прЬrrщс)

т
Ф

l

*

*
L .\э

т
Fý

fr
Фý
:{

*

qr

'авська

1од адt5
J
со
4.

**
lcoa 4
УкрдI Ё

зАв

МИЕЧЛИМ DOKOM



ЗАТВЕРДРi(EНО
Набз МНi:тарствэ фiнансiв Украiни
26серflняz)l4року М8Зб
(у рqдацП наЕзу Mhi:тopctвa фiна}к'в Украiш
ви 29 rруд}я 201Е року м 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий доýшент

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoi рали

(паforепумlшя rоловного рФпорrдяrка

кошriь мiсцевого бюл*сrу )

10.01-2022 р. Nч 03

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2022 piK

4396l l99
1 0200000 Виконавчий комiтсг 3аводськоТ MicbKoT ради

(наfurеlцвапвя rorroBпom рзпорядIuка кошгiв uiсцевоm бюлкегу ) (кодза€.РПО9
(кол Проrршноi хгаспфхашii шrлаrхiь та

l<pешттуваlпя rriиrеюго бlолхету)

2 0210000 Виконавчий KoMiTET 3аводськоi MicbKoT ради 4396l 199

(юд Проrраrrпоi класпфiвцii виддгкiвга
кредrryвашя rricчeBom бюлrсспу)

0215012

(наf,маrуваны вiдовiлаrшоm вrпоlrавчя)

50t2 08l0 Прведеrпrя навЕIаJIьнФтену,ваJьних зборЬ i змагань ' tossBoooooo

(юлза€ДРПОУ)

3 неолrмmиськI,D(
(код (найменуванш програмп згiлrо з Тпповоо пргlамною

крелrrrування rricueBom бюлкеrу)
шаспфiпцiсю (кол бюшсеrу)

класифrацii вrrдаrкiв та
rрдrгувашrя бюшсеry)

4. Обсп бюдлегюl прlввачеш/бюлкетrшх аýшr].вав -б5000 грЕв€Б , у mму шслi запа]tьпоц) фоцry - 65000 грв€Б та спецiальвоrо фоцry - Q

грIвевъ .

5. Пйстави для вlпtоцавrrя бюдкетrоi програми

схлsдаЕи, розглrry, зsтв"р.шчrоо * *rrou*'*oi до 
"оо*rоо 

йч.rорп"й ОЬлдстш* усЙов" зi змiшмr; иlоз ви 2 гру.щя 2014 року JФl l95 TIIю зsтв€рдксrrм Стукурп

"Й*Ь -,b"i11.yo*л1 дцОо,р,,..Ь оri"ц"*Ё сзмовряry"аrrо, 
"*i 

о засгосовуо." орrра;нФ,цйьового м"юry" ; Накдз Мiяiсrýрства фiшясЬ Украlsп вЦ 29 rрудr,2002 роry
rcto9s ЧIрЬспфгп бюжеппо( прогрх''; рiпеlдя riЬа.цrлтоi сесii Заводськоi мiськоI Радi восьмоm сtпикаям вй 17.12.2О21 роху Лд 25 'Пр бюдкет ЗаводсьхоТхiськоi

теряторiальвоТ громади яа 2m2 pix".

6. Цiлi дерrввЕоТ цолiплол, па досЕЕеЕЕя яо{х спрямована реалiзацiя бюдкетяоi програrdи

(кол Прогрмrюi класнфilвлii вилzпсiв та (lсол Типовоi проrрампоi' класвфrсачii видаткiв та
крлrцrванш MicleBom 0юджсту) хредlтування мiсчевою бюлхеrу)

Ns
з/п

Щiль лержавноi полiтики

l Здiйснення фiзкульryрно-масовоТ роботи серед населеннrt, пiдтимка регiонaшьнопо розвI,Iпqу фiзичноi lсульryри та спорту, забезпечеIшя MaTepiaJIbHoT бази дrя розвшпry фiзичноi



m

7. Мета бюрlсgгноi програми

3абезпечеюrя розвrrrку неолiмпiйських вилiв спорry

8. Завдаrrrrя бюджетцоi програý,rи

Ns
Уп

3авдання

l з неолiмпiйськlтt видiв з пlдготовки до змагань.

9. НапряIrли впкорист:lншl бюджетних коrптiв

лg
з/п

Напрямивикорисгаш бюджgтшо(кошгiв Загальний фонд Спечiальrшй фонл Усюго

1 2 3 4 5

l ПроведеIfiя навчально-треЕ)aваJIьню( зборЬ з неолiмпiйськж вилЬ спорry з пiдпотовки до регiопальнж та
змагань.

65 000 0 65 000

Усьою 65 000 0 65 000

10. Перелiк мiсцевих / регiоЕаJьних процрalм, що викоЕуIоться у складi бюдкgтноi програпд!
Фrвень

УсьогоСпечiальний фонл3агальний фондNg
з/п

Еаft,лецвання мiсuевоi / регiональноi програми

3l
l5 0000l5 0001 на2022
50 000050 000Програма "Розвrrпсу та пiдгрпrки спортсменiв бойовою мисr€цгва "Дракон", кiоr<ушия-карате, ЖеКВОНДО, МУаЙ-

на?0222

65 0000б5 000п
1 l . Результативнi показники бюджетноi програми

Ns
з/п

показники Ошпшlrя вимiру ftкерело
iнформацii

Спечiальний фнд Усьоm

l 2 3 4 б 1

1 затрат

кiлькiсть змагань по програмi "РозвlтIку мiяiфубоrry на 2022 piK" од.
календарний план на
поточншй piK

1,00 0,00 1,00

кiлькiсть змагань по програмi "Розвитку та пiдтрш-rки
спортсменiв бойовою мистецгва "Дракон", кiокуцин-карате,
тхеквондо, муай-тай, кiкбоксинry на 2022 piK"

од.
калеядарний план на
цоточнии ptk

6 00 0,00 6,00

4

Усьоm

Загальний фонл



1ý 63 4l )

2 продукгу

0,00 80,0080,00осiб данi управлiнського
облiку

кiлькiсть спортсменiв, якi беруть участь у змаганнях по програмi
"Розвктку мiнiфугбоrту на 2022 piK"

з0,0030,00 0,00данi упрашiнського
облiкуосiб

кiлжiсть сlюрrсменiв, якi беругь учась у зl|аганнях rю пргрмi
"Розврrгýl та пiлтрrпrки спорrrcменЬ боffового мпстецгва
"Щракон" , кiоlсушин-карате, тхеквондо, муай-тай, кiкбоксшrry на

3 ефекплвносгi

200,00200,00 0,00грн. розрахунок
середнi вкrрати на забезпечешrя участi одноп0 спортсмена у
змаганнях по проmамi "РозвrrгкV мiнiфубо.пу на 2022 piK"

1600,00l 600,00 0,00грн. розрa)(унок

серелнi вrграти на забезпеченrrя 1частi одного спортсмена у
змаганнях по rrрограмi "Розвlтгlс5l та пiдтршrrкп спорmменЬ
бойового мист€цтва ".Щркон", кiоlсушшr-mрате, тхеквоIцо,
мчай-тай. кiбоксштry на2022 oiK"

4 якостr

0,00 36,00протокол змагань 36,00осiбкiлькiсгь спортсменiв, якi посiли прlвовi Micru у змапаннях по
програмi'Розвlггюr мiнiфуболу на 2о22 piK"

l5,000,00k 15,00осiб

/

KbKicTb спортсменЪ, якi посiли призовi Micrи у змапаншD( по
програмi "Розвlлгý/ та пiдгрlдлки спортсменЬ бойовою
мистецтва "Ш)акон", кiоrсушин-карате, тхеквондо, муай-тай,
кiкбоксинry на2022 piK"

Мiський гоJIова BiTa.Tliй СИДОРЕНКО
(iвiцiцйвiцiаlч прЬище}

Заводськоi MicbKoT ради

вiддiлу викоЕавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT ради ёЙr4 свiтлана Пr(EНКО
(пiшш) (iяiцiцйнiцiшц прЬrщс)

яI* цЬ"
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ЗАТВЕРШЕНО
Нffiэ МiнiстэрсrЕ Фнансiв УlФаiж
26с€рняа)l4роlry М836
(у рsдак{ý на€зу МiнЬrёрсrва фiнаl€iв Уl9аТни
вiд 29 Фудня z)18 роry М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / рзпорядчlfr доýlъ{ент

Виконавчий KoMiTeT 3аводськоТ MicbKoT ради

(шаforснуrшвя гоtовюго рaвпоидпш

кошrir rriсцевого бrошеrу )

10.01.2022 р. ]ф 03

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2022 piK

0200000 Вшсонавчrй KoMiTcT Заводськоi MicbKoi paдt 4з96ll99
(кол Проr,рмноi клшшфlсацii ьплвrкiв та

крешrryванпя rriсцевою бюдх!сцl)

0210000

(найlrеrrуванял rclroBнoю рФIюрядшка юшгiв мiсцевою бюлжсrу ) (кол за €.ЩРПОУ)

439бl l99Викоцавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради
(кол Прrрохяоi кrасшФпцii впдаrхiв та

крqццlвашrя rriсчевоm ftожrу)

02150r1

(ваймепуваппя вi,шовiдаrшюго ылtоlrавru) (кодза€ДРПОD

50l l 08l0 Проведення навч:шьно-т€цtsальних зборЬ i змагань З tбss8оOoо00
олlмпrиськID(

(кол Прrроrяоi rласпфilсацii вrrмгriв та (код Тшовоi програмноТ шасиФкацii вrrддmiв та
хрелпувапнямiсчевоюбю.шсrу) кршrrувапнямiсцевого&одрссту)

(lол Фунщiоlилъпоi
класифпцii впдrкiвта
кредrгуваlrня боджету)

програмя з Тrrповоrо
lФедтrуваrпrя rriсцевою

шасифiкачiоо вилаrкiв та (юл бюшсrу)прграмяою
бюдrссrу)

4. обс.ш бЕлксrяD( призвачопJбюжеrm< BcшByBarrb -Z3O0Ф грв€пь , у тоrr1,,шоri загаJIьцою фчry - 730000 гршеяь та спецiаrьвого фвry -Q
гривень.

5. Пiдстави дш виконzшЕя бюджетноi процрtll\,rи

ъюддgпdкодехс Ухрпf "; заIФrr УФбim "Про мiсцеве самоврrдвдп, в УцsТхi'Ёахон yKpaTIпr TIpo деIлввшй бю!ц€т УкраТш tй 2@2 pix'; ЗФФн УхрФТf 'Про фiзlrчну
куштуру i спорт"; ув прsrдепга УкраiIш ЧIр д€рйаЕну пiдФпrху роФrп(у фЬrчrоТ хуштФs i спорýl в yxpafui"; Посгаrова КМУ Еiд 2t.022002 }Ф22t Тро затвФ.щ(еш' вор{щ(у

склrддяяц роахщry , зsтвсршФдя m осЕо!вD( вимог до ви!овfifri хошmрiсЬ бюдrcтЕо( усгднов" зi зriiпrи; яаrа9 вй 2 груtщi 2014 роry ]Gl l95 "Про з8тя€рдr(€ш' Ст!уrтурп

]ftl098 "про паспорп, бюшешD( проФам"; рiшешя п'яrяадщrоI cecil :Ьодсьхоi MicbKoI ради восЕцоm схл!как вiд l7.12ro2l рокУ .}& 25 'Про бюWг Ъводсьхоl rricbкoт

r.рrто9irльяоi rро*qдr па 2022 pix".

6. Цiлi д€ЕrйвЕоi подiтиюъ па досявешrя якцх спрrмоваца реа,пiзачiя бюлrссгвоi прграпlи

Ns
з/п

Щiль лержавноi полiтики

l

l.

2.

J.



та

7. Мgга бюдкgгноi програl,ш

Забgзпеченля розвrrп<у олiмпiйськю< видЬ споргу

8. Завдання бюдкgгноi програми

Ne

з/п
завданrrя

l змагань з олrмпlиськю( видlвl

9. Напрши викорисгання бюдr(спrих коштiв

Ng

зlrl
Напрями використаЕlя бюдlсЕтнrо< коштiв 3агальнпй фонд Спечiальний фонл Усього

l 2 3 4

l проведенrл навчально.тренувальнж зборiв з олiмпiйськпк вщць спорry з пiдrоmвки до регiонаJIькlD( m
змагань-

730 000 0 7з0 000

Усього 730 000 0 730 000

l0. Перлiк мiсцевих / регiоЕаJIьних прграм, що викоФ.ються у складi бюдкетноi програми
Фивекь

N9
з/п

Найшенування MicueBoi / регiональноi програi{и Загальний фонд Усього

1 2 з 4 5

l lза2022 к l00 000 0 l00 000

2 наспльllого на2022 10 000 0 l0 000

з gа2022 600 000 0 600 000

4 Програма "Розвигку баскеболiстiв, волейболiстiв, шахiстiв на 2022 iK"та пtдтримки 20 000 0 20 000

Усього 730 000 0 730 000

l 1. Результативнi показники бюджЕтноi програми

Ns
зlrl

показники Одиниця вшiру Джерело
iнформачii

Загальний фонд Спечiальний фоrrл Усього

l 3 1 5 6 7

l затрат

кiлькiсть змагань по програмi "Розвtfгку боксу на2022 plк" од.
календарний план на
поточний piK 20,00 0,00 20,00

кiлькiсть змагань по програмi "Розвlтгку настйьного TeHicy на

2022 piK"
од.

календарний ппан на
поточний piK l,00 0,00 1,00

Спечiальний фонл



3 4 5 бzI

од.
кал€ндарнхй плав на
поточниf, pik l00,00 0,00 l00,00кiльхiсь змагаь по протамi "Розвfiтц/ аматорського футболу на

2022 piK"
календарЕ{й ItлаЕ на
псrочшd pik 3,00 0,00 3,00од.кiлькiсть змагань по програмi 'Розвlтгlсу та пiлтрш{ки

басrfiболiстЬ, ЕолейболiсгЬ, шжiсгЬ на 2022 pir'
продукгу1

20,00осiб лавi упра.ltiнською облiку 20,00 0,00кiлькiсть спортсменiв, якi беругь участь у змаганняl( по програмi
"Розвltтку боксу на2022 рiк"

осiб данl упраепнськоm
облiкч

45,00 0,00 45,00кiлькiсть спорrсменiв, якi берlть ytacTb у змаганнях по програмi
"Розвrпку наgгiльного TeHicy на 2022 piK"

l20,00 0,00 120,00осiб данl управJIlIrськоFо
облiку

кiлькiсть спорrсменiв, якi беругь участь у змагання( по програмi
'lРозвrгку аматоDськоm футбоrry ва 2022 piK"

20,00осiб 20,00 0,00
кiлькiсть спортсмевiв, якi беруть у часть у змаганнях по програмi
"Розвшгку та пiлгримки баскетболiстiв, волейболiстiв, шжiстiв на
?022 рiк"

1 ефекmвшосгi

5 000,00 0,00 5 000,00грн розраryнок
середri вrгратп на забезпечешя учасгi одного спортсмена по
пDогDамi тозвЕгку боксу на 2022 piK"

222,о0розраryнок 222,00 0,00серлнi вrпрати на забезпечеюrя участi одного спортсмена по
проrрамi "Розвrmýt настiльного TeHicy на 2022 piK"

грн розр:rхунок 5 000,00 0,00 5 000,00серелнi вгrрати на забезпечення участi одпого спортсмена по
програмi ПРозвIIгк}a амаmрського фlтбо!ry на 2022

1 000,00грн. розрахунок l 000,00 0,00
середri вrгрfiIr на забЕзп€чешя учаgтi одного спортсмена по
прграмi "Рсзвrтгку та пiдгрrпrrки баскетболiстiв, волейболiстЬ,
шахiсгiв на 2022 piк"

4 якостl

0,00 5,00осiб протокол змагань 5,00кiлькigrь спотсменЬ, якi посiли призовi мiсrи по програмi
"РозвшIкч боксу на2022 р|к"

осiб 12,00 0,00 l2,00кiлькiсть споrсменiв, яхi посiли призовi Micrц по програмi
"Розвrrп<у наgIйьною TeHicy на 2022 piK"

0,00 50,00осiб протокол змагань 50,00кйькiсть спотсменЬ, якi посiли призовi Micrи по програмi
"Розвитку амаmрською фубоry на 2022 piK"

осiб протокол змагань l0,00 0,00 l0,00
кiлькigгъ спотсмепЬ, якi посiли призовi мiсчя по програмi
"Розвltгку та пiлтршrrки баскутболiстiв, волейболiстiв, шахiстiв на
2022 pix"

Ilrl лавi управлiяською
облiку

г?н.

протокол змагань
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Мiськшй гоJIовs

ПОГОДКЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTery ЗаводськоТ MicbKoT рали

начапьник фiнансового вiддiлу виконавчого KoMiTeTy 3аводськоТ MicbKoT ради

Вiталiй СИДОРЕНКО
(i нiцiцйнiцi|л пЁзrщG)

М, ./- Свiтлана ПIIFнко
(пiшrc) Gьiцir:пdtriцirл, прЬвшщс)
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ЗАТВЕРШЕНО
На(а Мiнirарствэ фiююЬ Украiни
26сsрflня2014року М836
(у рqдаlii на|€зу МiнЕгерства фнансiв УlФаiн,
вй 29 rрудня 2о'|8 роrу м 12о9)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Насаз / рзпоряжиii доýл{еЕт

Виконавчий KoMiTBT Заводськоi MicbKoT ради

(rafr.relryBaHм гмоввоrо рgJпорядшФ

хоцrriв мiсцевоm бюдясету )

l 0200000

10.01.2022 р. J{b 03

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2022 piK

Вrпсонавчrfr KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради 4396l l99
(юл Прогрмпсf шrcпфiкацii шrдакiв та

хрелrrrувапrrr riсчевмо бюдхсry)
(ийrrенувапня гоrюшоо роопорялlшв rоIrпiв мiсчевою блошвцl ) (rолзае.ЩПОУ)

4396l l990210000 Вtп<онавчий KoMiTET ЗаводськоТ MicbKoT ради2.

J.

(lол Пргрхноfi кtиспфirвцii вцмкiь та
lgечrrувашlя йсшввого бюдrtсrу)

0213242 з242

(наймеrryмяш вiдповiлальпою вконавчя) (код за еРПОУ)

l090 Irmri заходи у сферi соцiапьною захисту i соцiшrьного забезпечешlя 16558000000
Функriонаьноi (наймепувашlя прграмп програмноюз (,од бюлжеrу)

кредrrlrваяяя мiсцевоm бюдету)

4. Обс_ш бюдкЕпflD( прпзвачевь/бюлжеrвп< аспЕувавь -.LLбЕЕl2 грlвев , у тому тrслi зага:ьного фнлу - !56ЕЕЗ2 грвеяь те спецiальпою фоцд. - 0
гр!вевь -

5. Пiдсгавв для вIцопаяня бюr!ксrЕоi прграiм

тtрЕФрir,пьвоl трошщ п! 2О22 pir".

6. Цiлi дерцашrоi полiтиrоt, tla досяяевrrя лqrх спрдiовааа реэлiзапiя бюлкеrвоi програrrи

(кодПрграмноfrклаоlrфiкаlriiвrrдажiвта (колТшовоiпрогрмноiкласпфlсаlдiiвшдакiвта
lgелrггlrваlrнямiочевогобюшвrу) lФемryвапrпмiсцеrоrобюдхGtу)

класиФкаtrii впдmiв m
ryедrтувапня бrошеrу)

Ns
зlп Щiль державноТ полiтики

l Надання соцiальноi та матерiальноТ допомоги мешкашцм громади, якi € соцiально мaшо захищеними або опиш{;Iись в TлKKIо( житт€вI;D( обставинах



7. Мета бюджgгвоi програми

3абезпечеrпrя дiяльностi iншж закладЬ у сферi сочiального захиgгу i соцiального забgзпечекlя

8. Завдашя бющетвоi програми

}l!
з/п

Завдання

l Iшпi захоли у сферi соцiального зжисrу i соцiального забезпечення

Напрлrrи використання бюджетrтп< коIцтtв 3агальний фонл Спечiмьний фнл Усього

l з 4 5

l надання соцiальвоТ та матерiальноi допомоги l 568 832 0 l 568 832

Усього l 568 8з2 0 1 568 832

l0, Перелiк мiсцевих / регiопальних процр.lltt, що викон)aються у складi бюджегноi програми

N9
з/п

Спеrriальний фонл Усього

l 2 3 4 5

l КомIцексна програма соцiальною зlхисгу населешIя на 2022 рiк l 568 8з2 0 1 568 8з2
Усьою 1 568 832 0 1 5б8 8з2

l 1. Результатrвнi показники бюджегноi програми

л!
з/п

Одшrиця вимiру Джерело
iнформаuiТ

3агальний фонл Спечiальний фонл Усього

l 2 з 4 6 7

1 затрат
обсяг вrтrрат на наданrя матерiальноi допомоги на соцiальнr-rй
захrrсг BeT€paHiB вiйнп та працi, ilвалiдiв, вдiв ra вдiвцiв
померлlлк учасникЬ вiйrш,самотнiх пенсiонерiв та iпшж
незаможню( мепlкаячiв MicTa, якi потребують пЦтрщ4ки

грн. 638 832,00 0,00 бз8 832,00

обсяг вrграт на надання MaTepiabHoi лопомоги на соцiальшй
захист лiтей-сирiт та позбалпешоr батькiвського пiшryвання дiтей,
якi вlлковуютюя у баrатолiтнж, малозабезпеченrо<, неповнж
сiм'ях ra сiм'л<, якi опинилися в скJIаднж жц!тец!ц qбgтqцинах

грн- 80 000,00 0,00 80 000,00

обсяг вrпрат на надаrrця матерiальноТ допомоги на соцiальний
дlтеизахист та пlдтримку

грн. кошторис 40 000,00 0,00 40 000,00

обсяг виг?ат на наданlя матерiапьноi допомогп на соцiальяий
зжист пiльговlтх категорiй населення

грн. кошmрис 600 000,00 0,00 600 000,00

9. Напряr,Iи впкористаншI бюдr(етних коштiв

Ns
з/п

3агаJIьций фондНаfurrенування MicueBoi/ регiональноi програми

показники

коlцторис

кошторис



3 ,l 6l 1

грн. кошюрис l30 000,00 0,00обсяг вrФат на наданrл матерiальноi допомоги на поховання 130 000,00

rрн. кошmрис 40 000,00 0,00
обсяг витрат на надання матерiальноi допомоги з органiзацii
вiдпочинку учасникiв бойовIо( дiй з числа учасникiв АТО/ООС та
членiв Lx сiмей

40 000,00

грн. кошюрис 40 000,00 0,00обсяг вrпрат на надаявя матерiальноi допомоги з оплати ЖКП
членам сiмей загиФlж учасникiв АТО/ООС 40 000,00

продукту1

осiб звlтнlсть 400,00 0,00

кiлькigгь одерr(увачiв матерiальноТ допомоп, на соцiалцшй
зжисЕ BeTepaHiB вiйни та прачi, ilвалiдiв, вдiв та вдiвцiв
померлtfi ласникiв вiйяи,самотнiх пенсiонерiв та iншло<

пцтримкинезамохн}о( мешканцrв MlcT4 якr

400,00

осiб звlтнlсть 40,00

кiлькiсь одержувачiв матерiальноТ допомоги на соцiiшьшd
захист лiтей-сирiт та позбалленюl батъкiвського пiк.lýlвашrя дiтей,
якi вш<овуються у багатодiтнrл<, малозабсзпеченrоq неповнlD(
сiм'ж та сiм'я<, якi опинилися в склалнж жпгщцlцl об9цвщlц

0,00 40,00

осiб звrтнrсть 20,00 0,00кiлькiсть олержувачiв MaTepiмbHoi допомог}i на соцiальний
зжиGт ,la пiлгрrп.rку обдароваIflо( дiтей

20,00

осiб звlтнlсть з00,00 0,00кiлькiсть олержувачЬ MaTtpia.lbHoi лопомоrи пЬговrо< категорiй
населення

300,00

осiб звlтIllсть 20,00кЬкiсгь олер:rqувачiв матерiальноiдопомоги на поховання 0,00 20,00

осiб звlтнlсть з,00 0,00
кiлькiсть одержr<вачiв матерiальноi допомоги з
оргаЕiзацilвiдлочинцl учаснпкiв бойовrо< дiй з числа учасншкЬ
Ато/оос та членiв ix сiмей

3,00

осiб звlтвlсть 5,00 0,00кiлькiсть олержувачiв матерiапьноi допомоги з оrшати ЖКП
членам сiмеЙ загrблrоt учасlдrкЬ АТО/ООС 5,00

3 ефективностi

грн. розрахунок 1625,00 0,00

середяiй розмiр наданот матерiальноi допомоги на соцiальний
захисг BeTepaHiB вiйtп та прачi, iнвалiдiв. вдiв та вдЬцiв
ломерлж учасrшкЬ вillни,самотнiх пенсiонерiв та iншrок
незаможню( мецIканцЬ MicTa, якi потребують пiдтрrп,rки

l 625,00

розрахунок 2 000,00 0,00

середнiй розмiр матерiальноТ допомогrr на соцiальний захист
лiтей-сирiт та позбашrенж батькЬського пiклування дiтей, якi
вю(ов]aються у багатодiтнIтх, мдIозабезпеченIr(, неповнt ( сiм'л(

якi опиш.rлися в складнlд< жлrгrевж обставинахта clм ях,

2 000,00

грн. розрахунок 2 000,00 0,00серелнiй розмiр матерiальноi допомоги на соцiальний захист та
пiдmrдr,rку обдарованrо< дiтей

2 000,00

грн. розрахунок 2 000,00ссрелнiй розмiр матерiальноi допомоги пiльговим катеюрiям
населення

0,00 2 000,00

грн. розрахунок 6 500,00серелнiй розмiр допомоги на поховання 0,00 6 500,00

грн. lз з00,00середЕiй розмiр допомоги з органiзацiТ вiлпочишсу учасникiв
бойовIФ( дiй з числа rrасникь дто/оос та членiв ix сiмей 0,00 lз 300,00

грн. 8 000,00 0,00 8 000,00
серляiй рзмiр лопомги з отшати ЖКП членам сiмей загиблtD(

wасникЬ АТО/ООС
4 якостl

IlI

грн.

розрirхунок

розрi!J(унок



l , 3 thl 5 6 7

питома вага кiлькостi громадян яким надаеться допомога до
запаJIьноl кlлькостl гDомаJUIн. якl звеDнYлися по допомоry

Вцс. l00,00 0,00 l00,00

Мiський гrr,rовr

ПОГО,фКЕНО:
Фiнансовий вiдцiц виконавчого KoMiTery ЗаводськоТ MicbKoi ради

начальник фiнансового

Вiталiй СИДОРЕНКО

й/{Заводськоi MicbKoi ради
м'

"од 4ц

(пiлпис)
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ЗАТВЕРДКЕНО
На€з Miнi;r€pcl,Ba фiнансiэ УФаiн,
26 сврпня 2014 року М аЗб
U рсдапЛ }ýазу Мiнiсr€рgтва фiнаrсiв УФаiш
вй 29 грудхя Ю18 року М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчuй документ

Виконавчrтй KoMiTeT 3аводськоТ MicbKoT ради

(пайrrепуваrы головною рФпорrдшка

хоцrтiв хiсцевого бюлхету )

1 0200000

l0.01.2022 р. Nя 0З

Паспорт
бюдлсетноi програми мiсцевого бюджеry на 2022 piK

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoT ради 4396l l99

(кол Прогрхноi lовп{йвцii вrrдагкiв та
крсд.rувлlп, uicrЕrого болвту)

0210000

(паhrеrrувшпr гоllовнопо розпорrдншка копrтiв мiсцевого бюдссту ) (tФдэаСДРПОУ)

2. Виконавчий KoMiTgT ЗаводськоТ MicbKoT радr 43961 l99

a
J

(код ПроrрамноТ rоисиФкаrrii вlrдzтlсiв та
крмrуваяш мiслевоrо бюшегу)

0213160 3 160 l010

Надання соцiальIilD( гарантiй фiзичшш особам, якi надають
соцiальнi послуги громадянам похилого вiцу, особам з irrвалiднiстю,
дiтям з irвалiднiстю, хворим, якi не здатнi до самообсrrуговранtrя i l6558000000

(шайменумlшя вiдlовiдаlшrого виконавru) (Iол за€.ЩРПОУ)

Фl,rrщiональпоi (пайхенуваш бюдсеmоТ пргрши програмпою Еtасифкацiоо ;илап<iв таз

к.пасrrФкацii вrдаткiв та
I<pедrryвшпя бюлкеrу)

кредrrýванш uiсцевоm бюлжегу)

4. Обсяг бqдп191rФ( прчзвачевъ/бюдкСrшв 8сЕгЕуваць -.ЦOФ0 rрцв€вЬ , у тому qori загаrьцого фоЕry - 150000 гршеrъ та сцецiаrьвоrо Фовду - 0
гривень.

5. Пiдстави дJuI виконаннlI бюджетноi процрzll\,lи

MicbKoT радl воýьмого скrпойкrя вiд 17.12202l р!ry Jф 25 'про бюЕег заводсьютr.iсжот T€prrmpiaJБпol Ipомащ в2O2рж,.

6. I_tiлi лерrоввоi полimrо, ва дос-твеrвя ,rxm( ýпрямовава реалiзацiя бюджегцоi црограмд

(кол Програuноi кllасифlвцii вяддгtiв та (кол Тпповоi програхноi кrвспфmчiТ вялакiв та

кредrrr!'ваянямiсчевоюбюлrссrу) lgелхцвапнямiсuевогобюшсегу)

Щiль державноТ полiтикиNs
зlп



l
сlraообслarовчвшfi, i потlcбуrогь сrоDоняrоi допоцоги яа Taц{mpil заЕодсъюI rtpкIDpiaлbвoi гDомsдд

7. МЕга бюжетяоi прграш

до саrrообслуювувsrrв' i поryеФютъ сrФроlшоl допомоaи

8. ЗаэдавЕя бю,WгЕоТ црграмп

ЗавданняNs
з/п

постiйнот

9. Напрпли використtшIня бюд:кетних коштiв

Загальншй фонд Спечiальний фоrц УсьогоNs
dп

Напрями використання бюдхегшrх коштЬ

3 4 5l ,

l50 000 0 l50 000l
Забезпечення виIIлати компенсацii фiзичнlтr,r особаrл, якi надають соцiшlьнi поспуги громадянillчr похrlпопо
Bitcy, особам з ilвалiднigтю, дiтям з ilшшliднiстю, хворим, якi не здатнi до самообслуговуванIrя i потребують
постiйшrоi сторонньоТ допомоги (KpiM осiб, що обсrryговшqIцqя с9цlальними сJryжбамф

150 000 0 150 000Усього

10. Перелiк мiсцевих / регiонапьних прогрtlп{, що викоrrуIоться у скJIадi бюджетноi програI\,rи

3агальний фонд Спечiальний фоlц Усього.},|!

зlп
Найменуванlrя мiсцевоТ / ргiональноi програми

3 4 5l ,,

150 000 0 l50 0001

150 000 0 150 000Усього

1 l. Результативнi показниIм бюджетноi програý{и

Ns
з/п

Покщники Одиниця вимiру Щжершо
iнформацiТ

Загальний фоrц Спецiальний фоrц Усього

1
,, 3 4 5 б 7

,, продукту
кiлькiсть осiб, якi звернулись за призначенням компенсацiТ осiб звlтнrсть 9,00 0,00 9,00

кiлькiсть фiзичнlо< осiб, яким виIшачуеться компенсацiя за
наданrи соцiальнlо< послуг, осiб, з Hro< особи з iнвалiднiстю I

груrп{
осiб звlтнlсть 6,00 0,00 6,00

кiлькiсть фiзичнlл< осiб, яким виIшачусться компенсацiя за осiб звiтнiсть 2,00 0,00 2,00

l осiб. що обслчговlrються соцiальншuи сrrу.жбами)



3l , 4 5 6 7

надання соцiальнlо( пос.ц/г, осiб, з ншх громадrни похшIого BiKy

осiб
кiлькiсть фiзичних осiб, яким виIшачусться компенсацiя за
надання соцiальнж посц/г, осiб, з нж особи з iнвалiднiстю II
груrпr

звlтнlсть
л

1,00 0,00 1,00

4 якостt l (/
цiй до кiлькостi

звеDнень за пDизначенrrям компенсацiт
вцс. ;"йА l00,00 0,00 l00,00

мiськпй голова

ПОГОДКЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого

начальЕик фiнансового

BiTa.Tliй СИДОРЕНКО
GiiцiшшЛЕiцi!ц ]тrзrпщс)

MibcKoT ради

3аводськоi MicbKoT рали йrе Свiтлана IЩЕНКО
.6 (пiдпrc) (iнiчiuйяiчirл цiзвrшс),Ф

rT*l
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ЗАТВЕРРl(EНО
Наrа1 MiHicTepcTBa фiнансЬ УФаiш
26 Фрпня 2О14 poiy М 8Эб
(у рqдаre+'i нахаэу M},icrepcтE фi€lrсiэ УФ€iю
вЦ 29 Фудня 2018 ро,ry М .1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Нжаз / розпорядчий документ

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради

(Ваforеlцrванпя rоловного рсзпорядпнка

toшiB мiсцеюго бlолжеrу )

1 0200000

10.01.2022 р. Nч 03

Паспорт
бюд;кетноi програми мiсцевого бюджеry на 2022 piK

Виконавчrй KoMiTeT 3аводськоТ MicbKoi р4ди 4з96|l99
(юл Прrрампоi юtасифiшii вплtкiв та

ryсдrцмпм rricrreBoю бюдrсеry)
(Baf,rreHyBaHM rоловною роопоршяиrса коlrrгiв хiсuевою ftолкету ) (юдза€ДРПОУ)

2. 0210000 Вrтсонавчий KoMiTgT ЗаводськоI MicbKoT радr 4з96ll99
(кол ПрогрампоТ шашфirаrii вrrлаткiв та

tФедrDвапня хiсцевоrо болхету)
(наf,менувапrя вiдlовiдального вшонавrц) (lФдзаСРПОУ)

зl05 l0l0 Надання рабiлiтачiiпrих послуг особам з ilваliднiстю та дiтям з3 0213105

(кол Прогрмяоi' клrcпфiшrii видакiв та (код ТrповоТ програriноi tоасифiпчii видакiв 1а
кредrrувапrимiспевогобюлхеrу) крешrтуваншхiслевогоб*одкегу)

(код Фуяпriопшьноi
Igrасифiхацii видагкiв та
кредrгуваняя бюлжсrу)

бю.оrетноi програхr програхцою шспфilсацiоо

16558000000

Gодm
ryешrцваlпlя мiсчевою бюлrсвrу)

4. Обся бюдtеrш)( rт,аЕqчФп,/бюц!(eп|пх асцгяуЕаЕь -4ФФ гршепь , у то!ry шспi загаrlьяоцr фоцдl - 40000 цrшевь та спецiашного фоцry _ Q
цривень.

5. Пiдстави для виконаЕня бюджетноi програлли

iВШiДВiСrЮ'; Зsхон Ухрiiш ЧIро деl'rаsЕ боДФ й,2tD,pi{i вав Мiвiс&рсrss фiяапсЬ yxpaтEr вiц 26.081014 Ш9sЗб "Пр лсяхi шЙшr заrровадксвяя орrrрЬо-чiЙ--
t' тяqrцlrml c.cfr Заводськоl Micbxoi рsдl восы.ою сшu,mюiя вiц l7l2.2йl роrу JФ 25 "про бюдда зrводсьюIмiсьхот тервmрЬяЪт цоlrй rа 2(}22 piк,,.

6. Щйi лерхавноi полiтlпи, Ед досягЕ9ЕцrI яrю( сцрп{овапа ре8лiзацй бюжcIflоi прграмц
Ns
зlrl Цiль державноI полiтики

l Надання дlтям зособам з в



7. Мgта бюджетноi програми

сочiальноm обсrrymвування систем opTaHiB прачi та сочiальноm захисту насепення

8. Ъвдаяпя бюджетноi програми

Ns
з/п

3авдання

l 3абезпечення дiяльностi тацrиню( для осiб з що належать до со lального зах населенtlrl

9. Ншrрл.rи використiпtlul бюдкЕтякх коштiв

Ng
з/п

Напрями вlлсорисmння бюджетнж ко rrЬ Загальний фонд Спечiаьний фонд Усього

l з 5

l Забезпечення дiяльностi реабiлiтачiйних установ дIя осiб (лiтей) з iнвалiднiстю, що належать до сфери
органiв соцiального захисту населенrul 40 000 0 40 000

Усього 40 000 0 40 000

10. Перелiк мiсцевих / регiональних прогрlll\{, що викоrrуютъся у скJIадi бюджегноТ програми

Ns
з/п

Наfo,rеrryванrrя MicueBoi / регiовапьноi програмя 3агальш.iй фонд Спечiальний фоrrл Усього

l J 4 5

l Комrшексна програма соцiапьного захисту населення на 2022 piK 40 000 0 40 000
Усьоm 40 000 0 40 000I

1 1. Результативнi показники бюджетноi програrrли

Ns
Уп Олиниrи вимiру ,Щжерело

iнформачii 3агальний фонд Спечiальний фонл Усього

l 2 з 4 5 6 1

l затрат
влпрати на забезпечення надання пйьг по реабiлiтаuiйних
ПОСJIУПЛХ

грн. КОIЦТОРИС 40 000,00 0,00 40 000,00

2 продукгу
кiлькiсгь осiб, якi мають щrаво на безотlлатне отрrпrання пiльг од. 4,00 0,00 4,00

з ефек,пвностi
середня BapTtcTb пrльги грн. розржунок l0 000,00 0,00 l0 000,00

4 якостl

вiдсоmк громадян, якi скорисr-ались пiльгами розрахунок 50,00 0,00 50,00

4

показяики

звlтнlсть

Вiдс.



мiський г(ulова

ПОГО.ЩI(ЕНО:

Фiнансовий вiддiл вrпонавчоп)

начальник фiнансового

3аводськоТ MicbKoT радr
Заводсько[ MicbKoT ради

Вiталiй СИДОРЕНКО

Свiтлана IЩЕНКО
(iнiцirлrliцilл ]Фir.iщG)(пiдпис)

*

**
tsУкрАlЁ

tcoд 4

м

.о

*

tод 441



ЗЛТВЕРМЕНО
}h! Mil{kfirci!. ф.rфrП yrP.ir
Ё с.р.ня 2О14 ро.9 t! Вб
0, рqдл4'i нmу Mair.pcTl. {i}-*i y,9.iн,
r{д 29 Dудrl' 2О' 8 polry u 1аВ)

ЗАТВЕРДr(EНО
НаЕз / рсJпорядrиf, доцn.rеrrг

Виконавчиi KoMiTgI 3аводськоТ MicbKoT ради

(паf, t€нумяня rолоьпоrо рс]лорrдшt(а

юшiв яiсцеюrо бюд.сгу )

1

l0.01.2022 р. Nэ 0З

Паспорт
бюджетноi програмп мiсцевого бюдrсету па 2022 piK

Виrсонавчий комiтgг 3аводськоi MicbKoi радл 4396l l99
(юд Пргрбr.поi lоlаоlфirацii ьядrrfiiв та

,Фсдпу!аппi !dфс!оrо йоЕ.сrу)

0210000

(яаh.€s},а|ш голоDпоm роýор,дяй|6 юшi, мiсцсiоm бtоФ(crу ) (юд за еДРПОУ)

439бl l992 Виконавчий KoMiTsT ЗаводськоТ MicbKoT рали

з

(код Прграхяоi rлас,фitацП ьrдrпi! r"a

кредrrrумлм хiсцсвою бiод(Gгу)

02l3104 з l04 l020

(напх.Еу!авш liдtобiдалrsого !кояа.rц)

3абезпечення соцiальними послугаtrrи за мiсцем проживання
громадян, якi не здатнi до самообслуговуваtrня у зв'язку з похилим

(код за еrРПОУ)

l6558000000
BlKoM lнвzlлtдlllстю
(наf,мевувэýя, бюд*Eвоi проrрахи зriдло з Тяповоtо прграхвою

кредиrувfiоl, liсцевоm бюд.{егу)

4. Обсяг бюдкетrrих призначень/бюдкетнrх асип+rвань -26QOQ08 гривень , у тому числi загмьного фонду _ 2600000 гривень та спецiшrьного фонду _ Q
гривень .

5. Пiдстави для виконання бюлrкетноi програми

25 "Про бюджет 3аводськоТ MicbKoj територiальноi громали на 2022 piK".

6. I_{iлi державвоi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзачй бюлжетноi програми

(код про.раr.юi "лас,фiвIii,,дrпi! 
в (ход т,поюi прrтаrноi ша.,Фg,rii,lцатхiв та

кр€дrrтуваянямiсцеюгобюдrсгу) рсдl.гуваямliсцевоrоб,одl(cтr)

(юд (ryнюriояаrtьяоi

класlФ,йцii в,lдrг,di Е
iт.дfir}tавв, 6,одеrу)

J{,
з/п цiль державноi полiтики

0200000



l 3абезпечення соцiальними посJryгами з:r мiсцем проживанrя громаляц якi не здатнi на самостiйне обслуговування у зв'язку з похLIJIим BiKoM, хворобою, iявалiднiсrю

7. Мgга бюдя<етноi прграlш

Лs
з/п

3авдання

обставинжякr

9. Напряr.,Iи використilнIul бюдхетних коштiв
Фивень

N9
з/п

Напрями вlтсористання бюджfiIrж кошгЬ Загальнкй фнл Спецiа.llьний tDонд Усього

l 2 3 4 5

l
3абезпеченrrя соцiiлльнимп послуI?ми за мiсцем прожrванюi rромадян, не здатнж до самообслуювуванюI у
зв'язку з похилим BiKoM, хворобою, Ьалiднiспо, а TaKolK громадян, якi перебувають у ск,ltаднrо< життеви)(
обставинж

2 600 000 0 2 600 000

Усьою 2 600 000 0 2 600 000

10. Перелiк мiсцевих / регiоIrаJIьних цроцраN{, що викоЕуються у складi бюджетноi програпд{

Загальяий фонл спецiальнпй фонд УсьогоN9
з/п

Найлrеrтування мiсцевоi / регiональноТ програми

43l
2 600 000 0 2 600 000l Комrшексна програма соцiального зжисту населеняя на 2022 piK

2 600 000 0 2 б00 000Усьоюf
l 1. Результативнi показцики бюдхегноi програми

Ns
з/п

показники Одинtщд вимiру Мерело
iнформацiТ Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

l 3 4 5 б 7

1 затрат
кiлькiсть установ, якi потребують пiдтримки од. мережа 1,00 0,00 1,00

обсяг видаткiв грн. кошторltс 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00

2 продукry
кшькlсть установ, яким IIJIануmься наданкя пrлIримки од. мере)€ l,00 0,00 1,00

Наданвя соцiальнж посJD/г, зокрема сmцiонарного догля,щl, догляду вдома, денного догляд/ громадянам похллого BiKy, особам з ilшалiдвiсто, дiтям з ilвалiдяiстю в усгановж
соцiальпого обоryговувашu сlлст€ми органiв пралi та соцiмьного зжисту ЕаселеIlня

8. 3авдапня бюджетноi програми

t



t

l 2 3 4 5 6 7
3 ефекпrвносгi

середня сума пiдтрш*rкп однiс[ установи грн/юдин розрtлху}rок 2 600 000,00 0,00 2 600 00о,00
4 якостr /l, 7

вiдсо,mк KiJьrocтi уgIаЕов, яким шЕнустюя нядяцlr{ пiдlрпrщ
до кiлькосгi органiзацiй, якi iT потребують вiдс. ;й"/ l(ю,(ю 0,ц) lш),(ю

мiськпй голова

ПОГО.Qil(EНО:

Фiнансовий вiддiл виковчого KoMiTeTy 3аводськоТ MicbKoT рапи

начальник фiнансового

Вiтшiй СИДОРЕНКО

3аводськоТ MicbKoT рали а.,Йz_/ _ Свiтлана ПIlFНКО
(пiшrc) Gшiцiшйвiцiал пdтrцс)
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1

з^твЕррl(Eно
Не(aз Мiнaстэрсrва Фнеrciв УlФэlни
26 серпня 2О14 pory М 8Зб
(у редsхц-i нак8у Мiхaстэрства фiнансЬ УФаТни
вiд 29 Фудня Ю18 року М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчlй документ

Виконавчий KoMiTET ЗаводськоТ MicbKoT ради

(шfurоryваппя головною рGrrюрrцяхtв

коцпiв хiсцевоrо бюлсвry )

0200000

|0.01.2022 р. Nэ 03

Паспорт
бюдлсетноi програмп мiсцевого бrоджеry на 2022 piK

Вrп<онавчий KoMiTgT ЗаводськоТ мiськоi ради 4396ll99
(кол Прогрtrltюi к,lисяфiхачii впдагкiв та

lФедтцванш хiсчевою бюжсцl)
(наймевувапня гоюыюrо рсзllоряднпlв кошriь мiсчевого болсецl ) (rодзаеДПо9

4396l l990210000 Вш<онавчий KoMiTeT 3аводськоТ MicbKoT ради2.

з.

(кол Програмпоi класrфilшliТ оидагriв та
lФедттувапяя мiсцевою бюдхсту)

(кодза еJРПОУ;

l070 Оздоровлення громадян, якi постраждапm внаслiдок Чорнобильськоi
l6558000000

(шаймеlryванпя вiлrrовiдального ьпконавrrr)

02130б0 з060

(кодПрrрвхяоiшаснфкачiiвидurкiвта (колТпповоiпроrрамIюiкrtаспфltаlriiвиддкЬm
крлrгуваншмiсцеюгобюдсgrу) крелrrуваппямiсчевогобюлжегу)

(кол Фупщiональпоi
класяфirацii вrцаrкiв та
,9ешrгуванш бюлrсету)

(наймеrцвапш бюлжстноi прграмп прогрirмною шtасифimцiеюз та (код

4. обсш бюжсIЕID( прrвначепь/бюдд<еших асшЕувsнь -ЕOФ0 грrвеlъ , у юму ,пrслi загаJIьноm фовду - EOQ00 грпв€ць та спецiа:ьяого фоЕд - 0

кредrцвапвя мiсцевоm 0ющегу)

гривеЕъ .

5. Пiдстави дrя впкоЕsIпя бюдксшоi пргра!@

ЧорноfirrБськоl хатасФоФr"; Ъхон УФdiш 'Про дерr*аЕшй бюдrФ ва 2022 PiK"; яsхаз Miнicтcpc.Ba фiнавсЬ УryеЪи вИ 26.082014 ]Ф8Зб ЧIро дежi lпitао,,ч"ро"qшФ"о

piK', рiшФtrи п'лтпадrлоi cecii ЗsводськоТ Micжol радЕ восьмою склIдйЕЕi вИ l?.12r02l роr Jf 25 "Про бюд(eг Заводськоl йськоi т€Il!порisлъдоi громiдr яа 20Й piK".

6. ЩЫ перrсаввоi полiтrrкц, ва досягяеЕпя яотх спрл,.rоваяа ралiзацiя бюдкетЕоТ црограми

N9

зlп Щiль державноi полiтики

l Забезпечення державнIл( гарантiй соцiапьного з:rхисту якi постраждали внаслiдок Чорнобшlьськоi катастрофц



7. Мета бюджетноi програми

3абезпечеrтrя державнюс гараrпiй сочiапьного заOrсту громалян, якi постражлали внаслiлок Чорнобильськоi катастофи, щоло ik озлоровлення

8. Завдапвя бюджgгяоi проrрами

Ng
з/гl

3авданrrя

l 3абезпечеrrяя оздоровлеrпям перелбачених зltконодавством громаляц якi посrражлruп,r внаслйок Чорнобильськоi катасrрофи

9. Напрпrи використапЕrI бюджетних коштiв

Ns
з/п

Напрями викорисгання бюдrкfiнж коштiв Загальний фонл Спецiальний фонд Усьою

1 2 3 4 5

l Забезпечеrrrrя оздоровленням передбаченIо( законодавством громадян, якi постраждшIи внаслiдок
ЧоDнобrrльськоi катастDофи

80 000 0 80 000

Усього 80 000 0 80 000

l0. Перелiк мiсцевж / регiоЕальних програм, що викоrrлоться у складi бюдкетноi програI\дr

3агальний фонл СпецiшцlаД q9цдNs
з/п

Наймеlryванrrя MicueBoi / регiональпоi прграми

3l 5

80 000 0 80 000l Комтшексна програма соцiального зжисту rmселення на 2022 piK

80 000 0Усього 80 000r
l l. Результативнi показЕики бюркетноi прогр:lми

Ns
з/ll

показники Олиниlи вимiру фкерело
iнформачiТ

3агальний фонл Спеuiальний фонд Усього

l з 4 5 6 7

l затрат
витрати на забезпечення наданrrя пiльг по безоrurатному
cirнaTopнo-KypopTнoMy лiкуваншо

грн. кошторис 80 000,00 0,00 80 000,00

2 продуlсгу

кiлькiсть осiб, якi мають tlpaBo на безогшаттне отрrшанrrя пйьг од звlтIllсть 4,00 0,00 4,00

J ефеtсгпвностi

серелtrя вартiсгь пiльгових поспуг грн. розрахунок 20 000,00 0,00 20 000,00

4 якостl

вlдсоток громадян, якl скористались пшьгами вrдс, пропrоз 50,00 0,00 50,00

Усього

4



a

мiський г(мова

ПОГОДКЕНО:
Фiнансовlfr вirцiл вжонавчого

начаJtьник фiнансового

Вiтшiй СИДОРЕНКО
(iвiцiшlriнi цiUц rцiзlrщG)

мiськоТрадн

KoMiTBTy ЗаводськоТ MicbKoT рали CИз.-jr__ Свiтлана IЩЕНКО
(пiдrc)



ЗАТВЕРШЕНО
Нalзз Мi.{irэрсrэа фrьа€Ь УФаit
26 с.рпrrя 2О14 paiy to КБ
(у рqда{il хreу MirirapcrBa фirа}кa УФаit
эИ 29 rрудня ЮlЕ polry М '|Ю9)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий KoMiTcT 3аводськоТ MicbKoT ради

(ваf,raенуrалrя гоrlовного розпорядшlка

копrтiв мiсцевоm бюджсry )

1 0200000

10.01.2022 р. Nэ 03

Паспорт
бюдrсетноi програми мiсцевого бюджету на 2022 piK

виконавчrтй комiтgr Заводськот MicbkoT рали 439бl l99
(кол Прогршпоi кllасиФпцii видаткiв та

крсдrryваш хiсцевою бюшсgry)

0210000

(наймеlrу.вапш гоlоввою рсrпоряJlяхка кошiв хiсцевою бю,шкчгу ) (кодзаеДРПОУ)

4з96l l992 Виконавчий KoMiTgT ЗаводськоТ MicbKoi рали

з

(lюд Програхяоi кпасифiпчii вилzкiв та
lgе.оrцrrаrшr riсцевою ftодсrу)

0213050 3050

(найменуваяru ьiдповiдаьного виrсоrивчя) (кол за €.ЩРПОУ)

l070 Пiльгове медшIне обсJrуговуваIшя осiб, якi постаждали внаслiдок l6558000000

(кол Фlнlсriональноi
класифrоцii видаткiв та
креллryвшвя бюлt<ету)

(паймепуваrш бюшrcтноi програrп з Типовою прграrrпою та
крлrryваяня мiсцеrоm бюдкеrу)

4. Обсп бюджсгm( првrrачен бюлхсгвих 8сIгЕув ъ -Л!,]rЕ гривеЕь , у Totty числi заýаJIъшою фоцry - 4,1!6& грпв9цъ та сцsцiаJБного фо"ry - 0
грrвеrъ .

5. Пiдставд дIя вЕФЕаяяя бюдкgгяоТ прграi,ш

25 "Про бющст Заsодсьхоi Micbxol тер{юрiальноi громадп н5 2022 pir".

6. I_1iлi державпоi полiI!.tкп, ва досrIгЕецЕя яIс{х спрямовава реалiзщiя бю,Dl(EтЕоi прграмд

(хол Пргранноi кllасифmlrii вилurкiв та (lсол Тшовоi програмноТ ЕIасифкацii вllдзкiв п
lФедrrування нiсчевою бюшксrу) крелrrryванш мiсчевого бюдкеrу)

Ns
з/п

цiль дер:lсавнот полiтики

1 Забезпечення соцiапьноТ пИтрIrмки та наданнrl соцiальнID( посJryг вразливим верствам населен}uI



7. Мета бюджgгноi програми

безоп.латного зубопротезуванвя та забезпечення про.ryкта}rи харDвання

8. Зацдапвя бюдясегнот програми

N,
зlп

Завдання

l надаrпrя пiльг на безотrлатне прпдбанrrя лiкiв за рецегггами лiкарь, безоrшатне зубопротезування та забезпечення проryкпrми харчув iня громадян, якi постраждми внаслiдок

9. Напрями використztнвя бюджgгних копrтiв

Nе
з/п

Напрями Brfi орисгання бюлrсgгнrх коштiв ЗагальцId фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 з 4

l пiльгове мвдичпе осiб, якi внасJllдок ttльськоr 4l 168 0 41 lб8
41 1б8 0 41 168

l0. Перелiк мiсцевих / регiональIrих програ}.r, що викоЕуються у складi бюджетноi програми

Усього3агапышй фондНаltirенувапня мiсцевоТ / регiопалыrоi прогрil}rиN9
Уп

3 4l
0 4l 1684l 168населення на 2022комтrлексна соцriiдьноюl

41 16841 168 0УсьогоI
1 l . Результативнi показники бюджетноi програми

]Ф
зlп

показники Одиниrи Brnripy Джерело
iнформачii

3агальний фнд Спечiальний фонл Усьою

l з ,l 6 1

l т
влпрати на забезпеченrя наданrя пiльг по безогшатному грн. кошторис 30 000,00 0,00 30 000,00

впдатки на поховання 1^rасникiв бойовю< дiй та осiб з

lHBaJI внаслlдок вrини Фн. l2 0б8,00 0,00 12 068,00

видатки на встановлення телефонiв особам з iнвалiднiстю I i II
грн. 200,00 0,00 200,00

кiлькiсть осiб, якi мають на безоIцатве лlльг од. звrтнlсть 74,00 0,00 74,00

з Hocтl

серелня BapTicTb пi;tьги по зубопротсзуrq!ю9 ]9 jцццqц!9д!кЦ грн. розрitхунок 428,50 0,00 428,50

Усюm

Спечiальний фонл

кошторис

кошторис

продукry



63 4 5 7t
.'

розржунок 6 034,00 0,00 б 034,00грн.середня BapTicTb пiльги на поховання
0,00грн. l00,00 l00,00

/якостl4
0,00 50,00Еiдс. r проrйз / 50,00пшьгаltивiдсоток громадяц жi скористались

мiськпй голова

ПОГОРЦ(EНО:

фiнансовий вiмiл

начальник фiнансового

Вiталiй СИДОРЕНКО

Ёъ Gвiцiшйшiцilц цiтrцэ)
41п ВИi.iоr?

Ф
MicbKoT рали

ЗаводськоТ MicbKoT рали

(пiдпю)

Свiтлана IЩЕНКО

к
(iйцiшяЛнiцiш прiзьвщG)

}кр

6
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tод 441



ЗАТВЕРР|(EНО
Наха МiнЁтэрсtg фiюнсЬ УФаiни
26серпняЮ'l4ро(y М8Зб
(у редакlii наGзу Мiнiоерсrэа фiю}€iв УlФаiни
ви 29 rрудня юlЕ poq м 12о9)

ЗАТВЕ,РДЖЕНО
Наказ / розпорядчш:i документ

Виконавчrп:i KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради

(пайменуванпя головного ро:tпорядпtв

кошгiв мiсцевою бюдхсгу )

10.01.2022 р. М 03

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2022 piK

l 0200000 Виконавчий KoMiTeT Заводськоi мiськоi ради 4396l l99
(кол Прогршноi класпфiкаrii вядакiв та

крелrrгувапня rriсчевою бюлжеrу)

0210000

(найменуванш головнопо розпорядilка кошrтiв мiсцевою бюл<сrу ) (кодза€.ЩпоЧ

4396l l992. Виконавчий KoMiTeT 3аводськоТ MicbKoT рали
(шпр.r.driD.фiщrщйr (пrЕt ЕшiдюПшющ) (цlе.щпОy)

{сЕtшfiФш!furЕry)

з. lrrrз{B5 зоз5 10m \"IY_*Ч_:у_ а_]узй проЪд окрсмId мт€mрй lб5580ошхю

(Ф||D.IFIdмr'Фщп tплrifrпргроmшFш""i-" ,;,Фйd*ь ri@ryш.iФ&йЁ,у)ФдqшшйgфФfrофry) rFдrушfiфбФЕrу) ;й;,6,"*ry)

4. Офл бюддЕгцю< прпзвачевь/бюлжспrпс асцпryваЕ -!i0000 грпвеЕ, у тому rдrслi загаJБЕог0 фовry - 150000 гршеrъ та спецiагьцою фовry -0
Iрйвевь .

5. Пiдсгавrr для вЕховшвя бюлкегвоТ прrрамп

ftрrmрiальноi гром.,щr яа 2022 pix".

6. Цiлi дерr(аввоi полiтикп, яа досяmеЕц.я якltх спрвrоваяа реалiзачiя бюлясегноi пргралш

Ns
зlп Щiль лержавноТ полiтики

l Соцiальний зil(ист найбiльш врzвJIивID( категорiй населення



7. Мега бюдкqгвоi пргрsми

ааюмобiшнa пrлliво

8. Завдання бюджgrтrоi програil.rи

Nе
з/п

Завдашrя

l Проведення за пiльговий залlзниIIнимрозрахункlв

9. Напрялtи використання бюдхсетних коштiв

Ns
з/п

Напрлrаи використанця бюджетнж коштiв Загальшй фонд Спечiаrьний фонл Усього

l , 3 4 5

l Проведення розрахункiв за пiльговий проi'зл oKpeMIE( категорiй громадян залiзlплчним транспортом l50 000 0 l50 000
Усього 150 000 0 150 000

10. Перелiк мiсцевих / ргiонапьних прогрztм, що викоЕуються у скJIадi бюджетноi програми

Ns
з/п

Наiшrленування мiсцевоТ / регiональноТ програми Загальний фонл Спечiшrьний фоrщ Усього

1 , 3 4 5

l Комплексна програма соцiального зrDшсту населення на 2022 piK l50 000 0 150 000
Усьою 150 000 0 150 000

1 1. Результативнi показники бюдхсетноi прогрtlми

Ns
з/п

показники Одинпця вlлuiру Щжерело
iнформачiТ

Загальний фоtц Спецiальний фонд Усього

1 , 3 4 5 6 7

1 затрат
витрати дIя розрахункiв з пiдприемстваIчlи залiзничного
транспортla за пiльговий проi'зп oKpeMIE( категорiй громадян

грн. кошторис l50 000,00 0,00 l50 000,00

2 продукту
кiлькiсть осiб, якi мають право на пiльговий проТзл залiзничнrдrл
транспортом

осiб ланi еДЦРЦ 7 000,00 0,00 7 000,00

кiлькiсть пiдприемств - отримувачiв компенсацii за пiльговий
проТза oKpeMID( категорiй громадян

од. договори 1,00 0,00 1,00

3 ефективностi

грн. розржунок 1,78 0,00 1,78

4 якостl

транспортом



a

J lall , 5 6 7

вцс. l00,00питома вага вiдшкодованlо( компенсацiй до нарахованю( 0,00 l00,00

MicbKlrй г(шоDа

ПОГОРtG,НО:
Фiнансовий вiццiл

Вiталiй СИДОРЕНКО
(iнiцiцйнiцi!ц прiз!sщG)

мiськоТради

Заводськоi MicbKoT рали М-zd- СвiтланаIII(FНКО
(пiлпис) (iнiчiшййчiш, прiзвшщс)

9
'r оо*

АlKp IHb

Фгх

ё*



злтвЕр.Фl(Eно
Flа(аэ Miнicтopcfвa Фнансiв УФаiнп
26 сэр.tня Ю14 ро(у М 8Зб
(уредакrl'i юlезу MiнiсT€pcrвa фiюнсЬ УФаrи
вИ 29 Фудня 2018 po,q М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядilцtr документ

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради

(uаf,мевуванш гоllовного роопорJцtrпка

кошiв мiсцсвоm бюдсеrу )

l 0200000

l0.01.2022 р. Nч 03

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюдясету на 2022 piK

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради 4з96ll99
(юл Програrrшоi к.птп(Явчii rидrткiв та

lgелrryваяня rriorcяoro бюшеrу)

0210000

(пайхепуваппя гоrювнопо рФпорядriша rоцrтiв мiсцевою бюджеry ) (юдзае.IРПОУ)

2 Вrконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoT ради 4з96|l99
(юл Проrрмпоi шrrифючii видзкiвта

lФедпувлrrr, мiсц€Еоm еодкеrу)

0213032

(наймqrуванш вiдповiдальrrою вхконавчя) (кол за е.ЩРПОУ)

J зOз2 l070 Надшня пiльг окремшr.t категорiлr,t громадян з оппати посJIуг звlязку 16558000000
(код (DyHщroнaJbнoi (наймеtrування бюлжсгноi пргрхи згiдrо з TrmoBolo програмною lgtасиФimцею вliдатrов та (код бюдrсеrу)

шасифкачii вплzrкiв та
кредrггування бюдсеrу)

lФедrryвапrrя мiсцевою бюшtэгу)

4. обся бюдк9aш( чрпзвачепь/бюлхегшr acEIEyBaE -25000 гршеш , у юму wслi зага,IьЕопо фоцry - 25Ф0 грцвеБ та спецiаrьвого фоцry - 0
гривеЕь .

5. Пiдсгави для вжоцаЕяя бюдд(сгЕоТ програми

вИ l7.122o2l роху N9 25 'Про бюджsт Заводсьхоi MicbKoT терrrорiалшоТ грохсщ вп 2022 pix'.

6. I_\iлi лерrвввоi полiтrтп, ва досягЕеЕня яких сцрямоваЕа реаJIiзацiя бюлжетвоi проrраrм

(кол Прогрмноi кrrаспфltачii вuлакiв та (кол Типовоi rrрограмноi к.пасифltацii видагкiв та
крсмDlваrнямiсцевоlобюшсеrу) хрдrryвапяямiсцевоюбюдж€ту)

Ns
зlп

Щiль лержавноТ полiтики

l 3абезпечення наданшI пiльг з оплати



7. Мета бюджgтноi програми

авmмобiльне папво

8. 3авдапня бюджегвоi програмп

Ns
з/п

Завдання

1 забезпечеlшя паддння пйьг з огrлати зв

Напрями використаlшя бюшtсетнж коrrrriв Спечiальний фонд Усього

l 2 J 1 5

l 3абезпечешlя наданrя пiлы з отшати послуг зв'язку 25 000 0 25 000
Усього 25 000 0 25 000

l0. Перелiк мiсцевих / регiонаltьних процрам, що викоцaються у складi бюджgшоi програми

3агальний фонд Спечiальнпй фонд УсьогоNs
з/п

Наlтмен}ъавrrя мiсцевоi/ регiональноi програми

з 41 5

25 000 0 25 0001 КомIшексна програма соцiальпого зжисту населення на 2022 piк
25 000 0Усього 25 000I

l 1. Резульrагивнi показниrси бюджgпrоi fiроI?ами

Ns
зlп

показники Одшдлця вимiру Ддерло
iнфрмацiТ 3агальний фонл Спечiа.льний фонл Усього

l 2 3 4 6 1

1 затрат
обсяг видаткiв на надання пiльг з отшати пос;ryг зв'язку окремrш
категорrям громадян

грЕ. кошторис 25 000,00 0,00 25 000,00

2 продукry
кiлькiсгь отриrirувачЬ пiльг на оrшаry пос.lryг зв'язку
(корисгуваяня т€лефоном)

осiб прогноз 46,00 0,00 46,00

з ефекгцвliостi
середньомiсячна BapTicTb впrрат на надання пйьг з послуг зв'язку
(користуваняя телефоном)

грн. розрiлхунок 45,30 0,00 45,30

4 якостl

питома вага пшьповикlв, якl отримirли пшьювI поФrуги вrдс. розрахунок l00,00 0,00 l00,00

9. Ншряrr,rи використatння бюджgгнrлх коштiв

3агальний фонд
Ns
dп



r\.

мiський гоJrова

ПОГОДКЕНО:
Фiнансовlfr вiддiл

фiнансового

Вiталiй СИДОРЕНКО
(iriцiшйшiцirц тiзьицс)

3аводськоТ MicbKoi ради Свiтлана IIIIFHKO
(iнiцiшййцi!ц sрiз!rщ€)

MicbKoi ра,дrr



ЗАТВЕРШЕНО
НаЕз Мiнi:тэрства сЯ}€нсa УоаIg
26 сорrвя 2О1.| polq tt Е$
(у рqдап0'l н.озу MiХirФTta crti*Ki УФ.it
М 29 rрудffi 2o'lE ро,ry t! '|2Ф)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наmз / розпорядчlй доt<уменг

Вшсонавчий KoMiTgT ЗаводськоТ MicbKoT ради

(ваf,rrепувапlrя rолоьяоrо роопоищ

lоцrтiв мiсцевою frодrсту )

l 0200000

l0.0l.Ю22 р. Nч 03

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2022 piK

Виконавчлfr KoMiTeT 3аводськоi MicbKoi рада 4396l l99

(кол Проrрамноi класифiпцii впдагкiв та
lФсдrrDванrrr мiсцевоrо бодхtсгу)

0210000

(паhlенувапня rоllовпою р(впорядЕtка коrгriв riсцеюm бюдхеry ) (холза е.IРПОУ)

2. Виконавчрtй KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради 4з96l l99

(код Прграмноi кJtаспфiкацii вядакiв та
крмгуванш хiсцевого бюджеry)

0213031

(ваf, меrryваlrrrя вiлповiлальпого впконаьчя) (код заеДРПО9

a
J 303 l l030 Надання iнших пiльг окремим категорiям громадян вiдповiдно до 16558000000

(код Прграмноi класпфвчii шлrгкiв та (юл Типовоi програмноТ gаснфiнrfi шrлакiв та
lgс.шrтування rriсцевогo бю.щgry) крлrqвання мiсчеього бюлrсегу)

4. Офяг бюдкегяЕх призпачеlп/бюдкетвrо< аGrгЕупrпь -]QQQQ гршеш , у юrrу ,шслi заmльного фовду - З0000 гривGЕь та спецiаrrыrою фо"ry - Q

гривевь .

5. ПИсгави для впковавrrя бюлrсегвоi прогрмп

2З "Пр бющсг Зaяодскоi Micbкol т€рrюрiа,ьЕоI .ромади на 2022 pix".

6. ЦЙi державЕоi полiтrпоr, па досяrяевrrя яоо< спрпловава рзлiзацiя бюдсегвоi прграмп

(код фпrсriональноi
класифltаrrfi вилагкiв та
I9елrrуванш бюлжеry)

програмя згiлrо з Тяповоо програхною
крлrrгуrахш хiсцевоm бюджgгу)

м
зlп

Щiль лержавноi полiтики

l реалiзацiя полlтики соцального осiб законодавством пшьг,



7. Мsта бюдr€гноi програми

автомобiльне паливо

8. Завдання бюдкетяоi програмп

Ns
з/п

3авдацня

l Забезпечення надаrпrя iншюr, передбаченж законодавством, пшьг вцшов1,Iшо до зtlконодавства

9. Напрлtли використllнЕя бюджЕтIrих коштiв

Спечiальний фонл УсьогоЗагмьний фоЕдNs
з/п

Напрямп використання бюджетнж коштiв

543
I

0 з0 00030 0003абезпеченrrя надаrтrrя iншlо<, передбаченж заководавством, пiльг окремим катеюрiям громадян вiдповйно

законодавства
30 00030 000 0Усьою

l0. Перелiк мiсцевих / регiональпих прграI\,r, що викон}.,Iоться у скJIадi бюджегноi програlr,tи

3агальний фнд Спецiальний фо}цНайменування MicueBoi / регiональноi програмиN9
з/п

4 53

30 00030 000 0населення на 2022комплексна соцrапьнок)
0 з0 00030 000Усього

Е
пl
l 1 . Результативнi показники бюджетноi програми

л9
зlп

показники Одкничя вимiру Джерело
iнформацii

Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l з 4 5 6 7

l
обсяг видаткiв на пiльговий проiзд один раз на piK (один раз на

два роки) залiзничним, воднилr, повiтряним або мiltсиiським
автомобiльнlол

грн. кошторис 30 000,00 0,00 з0 000,00

п ,сгу

кйькiсть осiб, якi мають право на пйьговий проiЗд один раз на
piK (один раз на два роки) залiзничним, водним, повiтрянrтм або

мiжмiським автомоб iл bHrд.r

осiб звlтнlсть 20,00 0,00 20,00

з BHocTl

середrrя MpTicTb пiльгового проii,пу олин раз на piK (олин раз ва

два роки) залiзничним, волнш,л, повiтряним або мiжмiським
автомобiльним транс

грн розрахунок l500,00 0,00 l 500,00

l

Усюго

2

2



5 6 73 4zl
якостl4

4*1 l00,00 0,00 l00,00вlдс.
частка пiльговикiв, якi використали право на пiльговшй проi'зл

один рлt на piK (олин раз на лва роки) залпiзничним, водним,

повiтDяшlr*r або мiхоliсыопr автомобiльним транспорmм

мiськшf, гоJlова

ПОГОДЦGНО:
Фiнансовнй вiддiл

начzrльник

BiTalliй СИДОРЕНКО
(iнiцiцйвiцi]r пiisвцG)

},trc,

MicbKoi ради

ЗаводськоТ MicbKoi рали Свiтлана IЩЕНКО
*

(пiдпис) (i uiцiшйliцiщ прisшшG)

ý,

tод 441
у



ЗАТВЕРШlЕНО
Ьiа5 Мiri:тбрсlэа qriнg*a У,Фаifl
26сэр.вяЮl4роiу Мý
(у рqд*O'i наrазу Мi{irэрсrвs фМюЁ УФаiн,
вh 29 fрудхя ЮlЕ polv rф 1Ю9)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ншвз / рзпорядчий доý/мент

Виконавчий комiтgг Заводськоi MicbKoi ради

(паhrаryваннr го.пошrою рgJпоидяхtа

xorrTTiB rriсцевоm боп,ету )

0200000

10.01.2022 р. Nэ 03

Паспорт
бюдясетноi програми мiсцевого бюджеry на 2022 piK

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради 4з96l l99
(наfulенуваняя rоловнопо роJпорядшfial коцггiв rriсцевого бюдксгу ) (кодзае.ЩПО9

(код ПрограмвоТ класифilочii вилаrкiв та
кр.шrryвавпя шiсчеюm бюпсету)

0210000 Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ мiськоi ради 4з96l l99

(кол Пргрмпоi кlвсифiкаuii вилаткiв та
lgслrrryваяиr uiсцевоrо бюджсrу)

(наймеrrуваrпrя вiлповiдаrьною виконавlrя)

2l l1 o,126
Первинна меди.Iна допомоrа населенню, що надаеться центами l6558000000

(кодзаеlРПО9

o2l2lll
(код (наf, менуrанш бюдсспrоi програI r прграraною кJIаGифiвцiсю видmiв та

бюлrrвrу)
(кол бюшссгу)

кrrасифrоlrii вrrлrrкiв та
кредFrувдоrя бюджеrу)

4. Обсяг бюдкеппrх призвачеlп,/6tолжегвих асппýтаrь -2200000 гривеtъ , у тому 'цrс[i загашвого lфl'д/ - 2700000 грlвсвь та спецiа.lьного фовry - 0
грпвевь .

5. Пiдсгавu дJц вЕ(ояаIrrrя бюдrсегяоТ прграми

ЙЙфiоцП 
"пдпr*Ь 

о ц€дггувавя, мiсцеstя бюд(gfi, i Ttпoвol прогтбмяоi хласrфiхацil sпдsтtЬ та редrryrsнЕ, мiсцепr( бю.щеrЫ ТrrrlчасоЕоi шасифirацii впдатхЬ та

крешir,"аlдя дr, ьмйв rriфýвою сахоsрrдлаям, ,Ki ве засrосовуlоть проФridlо-цйювою мсю.ау' ; Нахs MiHiи€pcTBa фiндясЬ YKpaI-B' Ей 29 грдrх 20@ роry N9l098 'Пр

piк".

6. Цiлi державвоi подiтики, ва досягпилrЯ ЯКtD( СПРЯ\dОВаПа реаJrЬацiя бюлксrвоi прогроми

(код Прграмноi класифiкаrii вилmiв та (кол Тнповоi програмно'r шасифiкачii ьилmiв в
флrrуо**"iсцевогобюджеrу) крдlтц,ваншмiсцевогобюджgгу)

кредктуваш хiсцевою

Ns
з/п

Щiль дерlсавноТ полiтики

t змiцнення та полiпшенrul населенIUI шJUIхом забезпечення допомозlнаселенtUI

1.

2.

3.



7. Мега бюдrкетноТ програми

змiцнеrпл та полiпчrення здоров'я населення пшжом забезпечення потреб яаселення у первиrпiй медичнiй допомозi

8. Завдапsя бюдr<егЕоi програми

N9

dп
Завдання

l медичцоТ допомоги за мiсцем )забезпечення наданнrl населенню

9. Напряrлп використапнJI бюджgгних коштiв

Спечiальний фонл УсьоmЗагальний фонлJl!
з/п

Напрями використання бюджетнlо< коштiв

51з
1

0 2 700 0002 700 000l забезпечення надання населенню медичноi допомоги за мiсцем )
2 700 00002 700 000Усього

l0. Перелiк мiсцевих / регiональIrИХ ПРОГРаI\,t> що викон)aються у складi бюджетноi програми

УсьогоСпецiальний фонлЗага.llьний фондNs
з/п

Найменування MicueBoi / регiональноi програ}rи

1 53

Усього

l 1. Результаплвнi показяики бюджетноi програми

УсьогоСпецiальний фондЗагальяий фонлОдиниru вимiруNе
з/п

6 1543l 2

1 затрат
2 700 000,002 700 000,00 0,00

обсяг видаткiв для забезпеченrrя ганlзацll
0,00 l 001,00од.KйbKicTb закладiв, що

00 53,5053,50цmтницод.кiлькiсть цггатних посад ,l
0007,50од.якl надаютьв т.ч.

2 п
l2 150,0012 150,00звlт 20од-населенrulкlльк!сть

275 000,000,00275 000,00звlтнlстьод.яакlлькlсть
з BHocTl

0,00 l620,00l620,00розрахунокод.кiлькiсть прикрirrленого населення на одну одиниlцо с€редriього

медшчного мед.допомощо надас

0,00 зб 600,0036 600,00розрахунокод.кйькiстб вЬiлумнь на l середнього медичцогосередня
заякий надас

l

показники
[жерело

iнформацiТ

грн. кошторис

мер€жа

Iггатний розпис

0,0(



4 5 63 7,l
4 якOстl

розраJсуно/ l00,00 0,00вцс. l00,00забезпечешlя повноти охоплення профiлакгичними щеIшендц}rи

Bhc. l00,00 0,00 l00,00забgзпечеlпrя населення доfiуIIною, соечасною, якiсною та
ефеrmвною пеDвинною ме.шrко-санiтарною допоцоIIDю

мiськпй гtrrrова Вiталifi СИДОРЕНКО
(iнiцiшйнiцi.Jц прiзвпщG)

мiськоiради

ЗаводськоТ MicbKoT рали ёdrц
(пiдпис)

,5 Свiтлана IЩЕНКО
(iнiчiшйнiшirц прiзrищс)

в

(г

*to
d

о ** F.
tод 4
УкрдIЁ

т

d

й*ryф

ПОГОР(EНО:
Фiнаlrсовий вiддiл

начаJrьник фiнансового

"{

tод 44159



1

ЗЛТВЕРДЦ(EНО
Н8аэ Мi{Ьтэрсrэа фitаl{5 УФэit
26сврп{яЮt4роry Мý
(у рqдrпrrТ наq M*irapcтta фila{сЪ УФаi}и
вh29fрудхя ЮlВ ро.ry M'lzв)

ЗАТВЕРД2КЕНО
Наказ / розпорлчшй доцrilеЕт

Вшсонавчld KoMiTeT 3аводýькоi MicbKoT рали

(наf,uепувашr гшоьпоm рGrпорядfiиlй

коцrriв rricцeBorp бюдхсту )

10.01.2022 р. Nэ 03

Паспорт
бюдясетноi програми мiсцевого бюджету на 2022 piK

0200000 Виконавчrй KoMiTET ЗаводськоТ MicbKoi рапи 4396l l99
(юд Програмrrоi класпФtоцii видrгкiв та

хредrryванш rricueBoю бюдtсfу}
(найхеrrуваrrпя гоrrовною розпорJ(tIнхrса кошгiв мiсцевого бюл:lссту ) (колза€,ЩПОУ)

0210000 Виконавчий KoMiTeT 3аводськоi мiськоi ради 4396l l992.

3.

(код Проrрамяоi мrcпфпrпт ьrдrгкiв та
lgедrrувапня хiсrrеrого йодrсгу)

0210180

(найruеrrуванш вiлповiддльного вrконавlu)

0lЗ3 Iнша дiяльнiсть у сферi державною управлiння

(ход за еДРПОУ)

0l80 16558000000
(код Фупщiоrпльноi

класифичii вилаrкiв та
крлrrryмнш бюшсеry)

(наймецваш бюджешоi програми зп,щlо з lиповою проrраtною класифiкацiею вrдаrкiв та (юд бюлжчгу)
tgелrryваrпrя мiсчевою ftод(сту)

4. обся бюдсеrнл( прпзцачеIЫбю.ФкспrЕ( rcшцувsБ -I}50000 грпвець , у тOму чцс]ri зага:ьвого фоsду - JO6ф00 гршевь та сшечiашвоrо фндr -
Д3600 грцв€вь .

5. ПИставп для вЕ(опаввя бюлжегвоi програrв
.Бюдsетвй кодекс yxpattrr"; За!Фн yKpafnr 'Тро r.iсцеrс слrоврrдваЕrя в yкpafi"3aкoE yкpof 'Про дсрхавIrd бюдr(eг yxpdiяr на 2О22 pit; ПостsЕовs КМУ вiд 2&О2rO(D

украiФ вiд 29 г!удr 2о{D Йry }фlО98 'Про паспортIr бюдспФ( протраrr'; Постrвовs КМУ вiц 09.0З2Olб роry ]G268 TIpo уrюря.щувадя сrрукr!Фи та р|ов оrшrr rФацi працiдfцЪ

бюш?т ЗsЕодсьхdi йськоi ftрmорiшьЕоi Iрм5,щ па 2022 pix'.

6. Щiлi лержавrrоi полiтиrоl, яа досягнеЕЕя якlD( спря,rовава реалiзачiя бюлкегвоi пргроллп

(юл Програнноi кlасиФlвцii ьидgrfiiв та (lод Типовоi проrрамвоi класиФхацii виддткiв та
крдтцвапня мiсчевоm бюдrrеrу) крлгryванш мiсцевого бюдtеry)

Nе
з/п

Щiль лержавноi полiтики

1 Виконання BJIaсHID( самовряднж повн9рак9цL



7. Мета бюркепrоi програми

втiлення завдань освовнж орiсrпирiв вrrзваченж в бюджегшо( програмах згiдно чияною законодавgIва

8. Завдапяя бюдхЕгноi програми

Ng

з/п

l Iнша дiяльнiсть у сферi державного управлiнrя

9. Напрями використання бюджетних копrгiв
Фивень

Ns
зh Напрями викорисгаrпrя бюДlt<етнж коштЬ Загальншй фовл Спечiальнпй фнл Усьоr0

l 2 з 4 5

l , iнпrа лiяльнiсть у сферi державною управлшIUr l 066 400 283 600 l 350 000
Усього 1 066 400 283 600 r 350 000

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних процр.rм, що виконуються у складi бюдхеrноi програми

N9

зlrt
Наfiменування мiсцевоi / регiональноi програми 3агальIшй фонд Спечiальннй фонл

l 2 3 1 5

l Процама "Розвlтгц, у сферi державного управлiння на 2022 piK" l0l 670 0 l0l б70

2
Проект "Наповнення iгровrоr майданчикiв Щl3 - запорука безпечного перебування дiтвй пiд час проryJuIнок та
освiтнього процесу"

32 000 0 з2 000

з
Проскг "СуIасний спортивяий iHBeHmp на урокж фiзичноi культури - запорука фiзичною розвrrгку школярiв. м.
Заводське, Заводська Загшtьноосвiтня школа I-II сryпенiв Nч l" 84 l80 0 84 l80

4 Проеrг "Фlтбол лля Bcix (встановлення сучаснrо< трибун дIя глядачiв на MicbKoMy стадiонi)" 58 600 l 19 600 l78 200

5 проекг "замiна пiдлоги в глядацькiй за.лi в MicbKoMy будинку кульryри Nчl " 292 000 0 z9z 000

6
Проскг кКОМФОРТНИй ПРОСТIР ДЛЯ КОЖНОГО> : створення зон вiдпочинry, емоцiйного розвантаження,
творчою простоDy учнiв в шкiльнrо< коридорах"

1 19 800 0 l 19 800

1 Проскг <Бiблiотека пiд вiдкритrдл вебом> 85 000 0 85 000

8 Про€кг "Нова музична апаратура для талановитrо< доцкЬьнят" 50 200 0 50 200

9
Проегг "Створенllя ефекплвноi молелi сучасноТ медiатеки читацького защ/ шкiльноТ бiблiотеки в умовж
впровадженшl концепцii нУшI"

l lб 950 0 l lб 950

l0 Проеrг "Створення прlвабливого iнтеракгивного простору бiблiотеки за допомогою сучаснrо< iнформачiйнrо<
технологiй"

16 000 l64 000 l80 000

ll село в мiвiатюрi (селянський двiр)Проскr "MiHi - скансев кУкраiЪське кlнець xlx перша половина ХХ сголiття" l l0 000 0 l l0 000

Усього 1 066 400 283 600 r 350 000

3авдання

Усього
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3 4 5 6 72l
од. кошторис 1,00 0,00 1,00кiлькiсть наданLD(

ефекпrвностi3
грн. розрzlхунок бl5 800,00 283 600,00 899 400,00вlтграти на прпдбання бладнаялtя
грн. розрil(унок 292 000,00 0,00 292 000,0овитрати на проведення пос.Iц|г

//14 якостl
Вrдс. рщца#но# 100,00 0,00 l00,00динаrrriка гоmвностi об'еlста пiсля реаlriзачiТ

100,00 0,00вцс. / l00,00динамiка гоmвностi об'еrсга пiсJя проведення послуг

мiський голова

ПОГОД}(ЕНО:
Фiнансовrй вiддiл

начальник

Вiталiй СИДОРЕНКО
(iнiчiшйяiчir:ц прiзrrrпс)

ý"'0
мiськоI ради

ЗаводськоТ MicbKoi рали свiтлана ПIlFНКОй
VY, (iяiчiшйяiцiщ прiзвпшс)

а'од 4ui1

9с

1 ась(а



1

ЗАТВЕРРl(ЕНО
|.l*s MiнЁтapcJвe фiююЬ УФеig
26оср.ня2Оl4роry М8Зб
(у рqдвqJi Hffiy Мi{стэрств€ фi}€}сЬ yl96iн,
Bi4 29 rрудня Ю18 potcy }|е 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

Виконавчrfr KoMiTeT Заводськоi MicbKoT ради

(паf, rенlванш головною розпорrдпиЕ

KoпrTiB мiсцевоm бюджеry )

10.01.2022 р. Nэ 03

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2022 piK

0200000 Виконавчlй KoMiTeT Заводськоi MicbKoi ради 4з96l|99
(код Програхноi класпфiпцii вrrдаткiв та

lФsшryDatrп, хiсtlgвого бюлпеrу)

0210000

(ваймеrrування rоловвою рФпорлднпlо ltошrтЬ rriсцевою бю.ш<еrу ) (кодзаеДРПОD

4396l l992 виконавчtй koMiTcT Заводськоi мiськоi рали

J

(кол Програмяоi к,llаоlфilацii видаткЬ та
lФедrrrуваt*lя мiсцевого бюдtеrу)

0210150 0l50 0lll

(наfiменуваппя вiдловiдаrrьпого BrrKoBaBrц)

Органiзачiйне, iнформацifiдrьана.ltiтичне та матерiально-технiчне
забgзпечення дiяльностi обласноi ради, районноТ ради, районноi у
цiстi рали (у разi ii стврредцц)л{слцоТ, с9щцшцю!, сiдьськоТ рал

(,одза€ДРПОУ)

l6558000000

(код Фунщiональпоi
шасифilочii вилаткiв та
щедrгувапня бюлкегу)

(найменування бюлжегноi прогрмя згiлtо з Тrrповою програмною класифirсацiсrо видаткiв та
кре,шrryваlпrя мiсчевою бюшсегу)

(код бюджеry)
(кол Прrрамноi шасифimlriТ вилагкiв та (кол Тrтповоi програмноi кJtасифirачii вндаткiв та

крсдrrуванш мiсчевою бюлlсету) lgелrrryвапrя мiсчевого бюлжеry)

4. Обсяг бюдкеIm( прrвва.rеlrrJбюлжстlпх асшsуваБ -157ЗбOQ грлвев , у mму .пrслi зsгаJБЕогo фоцry - ý!!ýQQ грrвевь та спецiаьцого фlrry -
6000Ш грйзеЕ .

5. Пiдстави дIя вЕкоц8Еrя бю,шgпlоi пргр8мп

кму вiд 28.02аМ м28 .про затвер.щýпп порtдry складдвЕл рФгля.Ф/ , затвtрд*еIдrr та основяЕ( впiaог до вЕхоIввяя xomropEciB бюдкетш уФаяов" зi змiяаirй; мпз вiд 2
rвдtя 2014 роrу JФl 195 'Пр зstD€р.щФвr Струкrри код/Еstiвя прrрсмвоl хлrспфiшцI виддткЬ та крsщrваЕ' мiсцсDrд fоддетЬ i ТпповоI прогр€хюl пrвсифiпцil вцдлтriв та

мiвiсr€рсrs! фiпдЕсЬ yxpsft{t вiд 29 гтудr, m02 polr JФl098 TIlю пасmрм бюдiocтЕй щюцвri"; Постанова КМУ вЦ 09.0З.20l б року 
'@6Е 

Tlpo упорrдlдашrr Фруrтури Ts yr.oв

вiд 17.12.202I року .}& 25 "Про боmсг ЗаsодсьюТхiськоi тёрrюрiшьвоI r!омадr ш 2022 PiK".

6. Щйi лержавlrоi полiтики, ва дос.гrrешя ,lкю( сцряrrовавд ре€JIiзацiя бюпtетЕоi прогрsмll

Ns
з/п

Щiль державноi полiтики



l 3абезпечкги виконання наданID( законодавством повновilкень

7. М€т8 бIqдr(cшоi црогрsш

cirlьcкol рдд m }( вшоЕпвqD( KoMiTfiiB

8. ЗавдаЕЕr бюдi(eгЕоi програiдr

м
з/п

Завдання

l

9. Напрmrи використання бюдхсgгпих коштiв

Ns
з/п

Напряrrли використашuI бюджетшоl коштiв Спецiальний фонд Усього

1 , 3 4 5

l забезпечення виконання наданю( законодавством повновакеЕь l5 137 600 600 000 l5 737 600
Усього 15 137 600 600 000 15 737 600

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програI\d, що виконуються у скJIадi бюджетноi програ},Iи

гривень

Ns
з/п

Найп.rенуванrrя мiсцевоТ / регiональноТ програми 3агшьний фонл Спецiалlьний фоlц Усього

1
,,

3 4 5

Усього

1 l. Результативнi покtr}ники бюджетноi програми

Ns
з/п

показники Одиниця Blцrripy Щдерело
iнформачii Спецiальний фонд Усього

l ,,
3 4 5 6 7

1 затрат

кiлькiсть штатн[D( одиниць од.
штатншй розпис на
поточнии DlK

54,00 0,00 54,00

кiлькiсть IпTaTHID( одиниць державнID( службовцiв од.
штатний розпис на
поточний piK з1,00 0,00 з 1,00

кiлькiсть штатних одиниць слркбовчiв од.
штатний розпис на
поточний piK l5,00 0,00 l5,00

кiлькiсть штатних одиниць обслуговуючого персонаIry од.
штатний розпис на
поточний pik 8,00 0,00 8,00

,, продукгу

3абезпечення виконання надашD( законодавством повновilкень

Загшьнrй фонд

Загальний фонд



l 2 3 4 5 6 7

од.кiлькiсть прийнятlш нормативно-правовж alпiB звlтнlсть 950,00 0,00 950,00
кiлькiсть отриманш( листЬ, звернень, заяв, скарг од. звtтнlсть 4 500,00 0,00 4 500,00

од.кiлькiсть пiдгOтовлених та надiс.паних листiв звlтнlстъ 2 300,00 0,00 2 3(ю,00
3 ефекпrвшосгi

кiлькiсть прийнягlок нормативно-правовID( актЬ на одного
пDацiвника

од. розрахунок з1,00 0,00 з1,00

кiлькiсть виконанID( листiв, звернень, заяв, скарг на одного
пDацiвника

од. розржунок з00,00 0,00 300,00

4 якоетr

вiдсоmк приfttятlпt рiшеrъ вцс. розрахунок l00,00 0,00 l00,00
вiдсоток пiдготовлених та прийнятlок нормативно-правовlо< акгiв
на одного пDацiвника

ВЦс. розрfунод] l00,00 0,00 100,00

вiдсоток пiдготов,llенж та вчасно надiсланлтх листiв у загшtьнiй
кiлькостi пiдготоыlеншк

вЦс.
".7Fr''"У

l00,00 0,00 l00,00

мiський голова
Вiталiй СИДОРЕНКО

(iпiцiшйнiцiшt, прЬьищс)

фiнансового вiддilту виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоI MicbKoi ради свiтлана пI(FнКО
(iнiчiшйшiчiшц прiзьишс)

*
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ý
т *х

tод 4З
Укрд IHL

Йrс
(пi.шrc)


