
ЗАВОДСЬКА MICЬKA РАДА
миргородського рлЙону полтАвськоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

МIСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯД}КЕНFUI

N9 05 вiд l0.01 .202З р

' Вiдповiдно до рiшення двадцять п'ятоi сесii Заводськоi мiськоi ради восьмого скликання

вiд 14,12.2022 рокУ й Z uПрО бюджеТ ЗаводськОi MicbKoi територiальноi громади на 2023 piK

(кол бюлЖету 
-l65Ъ8000000i) 

та Правил складання паспортiв бюджетних програм мiсцевих

бюджетiв та звiтiв про iх виконання затверджених Наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiл

26 серпня 2014 року J\Ъ836 <Про деякi питання запровадження програмнО-uiЛЬОВОГО МеТОДУ

складаннЯ ,u 
"rпо"Ьння 

мiсцевих бюдЖетiв> (зi змiнами), затвердити паспорти бюджетних

програм мiського бюджету на 202З piк за кодами програмноi класифiкацiТ видаткiВ та

кредитування:

- 0210l50 <Органiзацiйне, iнформачiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне

забезпеченп" дi"пuпостi обласноi: рали, районноi ради, райОнноТ У MicTi радИ (у разi iT

створення), MicbKoi. селищноТ, сiльськоi рад);
02l.2lll кпервинна медична допомога населенню, Що надаеться центрами первинно1

медичноi (медико-санiтарноi) допомоги);
021303l кнадання iнших пiльг окремим категорiям громадян вiдповiдно до

законодавства);
О2lЗОЗ2 <Надання пiльг окремим категорiям громадян з оплати послуг зв'язку>;

021зOз5 ккомпенсацiйнi виплати за пiльговий проiзл окремих категорiй громадян на

залiзничному транспортi> ;

0213050 utiinirou. медичне обслуговування осiб, якi постраждали внаслlдок

чорнобильськоi катастрофи>; 
и внаслiдок Чорнобильськот0213060 кОздоровлення громадян, якl постраждал1

катастрофи>:
0213l04 <ЗабезПеченнЯ соцiальниМи послугаМи за мiсцем проживання громадян, якi

не здатнi до самообслуговування у зв'язку з похилим BiKoM, хворобою, iнвалiднiстю>;

021з l05 кнадання реаоiлiтаuiйних послуг особам з iнва_ltiднiстю та дiтям з

iнвалiднiстю>;
0213 l3l <Здiйснення заходiв та реалiзацiя проектiв на виконання [ержавноi цlльовоl

соцiальноi програми кМолодь УкраiЪи>;

0213l60 кнадання соцiальних гарантiй фiзичним особам, якi надають соцlаJIьнl

послуги громадянам похилого BiKy, особам з iнвалiднiстю. дiтям з iнвалiднiстю,

*uoprr, 
"*i 

,. здатнi до самообслуговуваНня i потребують сторонньоТ допомоги);

0213230 <Видатки, пов'язанi , пuдuп"", пiдтримки внутрiшньо перемiщеним таlабо

евакуйованим особам у зв'язку iз введенням военного стану);



02|з242 <Iншi заходи у сферi соцiального захисту i соцiального забеЗПеЧеННЯ);

021501l <Проведення навчально_тренувальних зборiв i змагань З ОЛiМПiЙСЬКИХ ВИДiВ

спорту);
ozr^soiz кпроведення навчально-тренуваJIьних зборiв i змагань з неолiмпiйських

видiв спорту);
02 1 504 1 кУтримання та фiнансова пiдтримка спортивних споруд);

021601З <Забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного господарства);

0216020 <Забезпечення функцiонування пiдприемств, установ та органiзацiй, що

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальнi послуги);

02160З0 <Органiзаuiя благоустрою населених пунктiв>;

0217130 кЗдiйснення заходiв iз землеустрою);
021,746| <Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та дорожньоI iнфраструктури

за рахунок коштiв мiсцевого бюджету>;

0217680 <Членськi внескИ до асоцiаЦiй органiв мiсцевого самоврядування);
02 l 8 1 30 кЗабезпечення дiяльностi мiсцевоТ пожежноi охорониD;

0218230 кIншi заходи громадського порядку та безпеки>;

0218330 кIнша дiяльнiсть у сферi екологii та охорони природних pecypciB>.

мiський голова талiй СИДОРЕНКО



ФIНАНСОВИЙ ВrЛIЛ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
зАводськоi MIcbKoi гади

нАкАз

10.01 .2023 м.Заводсъке J\lb 4

Про погодження паспортiв
оюджетних програм
виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ
MicbKoi ради на2O2З рiк

ВiдповiднО дО cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, правил
складанНя паспоРтiв бюдЖетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про ix
ВИКОНаННЯ, ЗаТВерДжених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26 серпня
2014 року Nэ 836 <Про деякi питання запровадження програмно-цiльоЪого
методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв> ( зi змiнами i
доповнеНнями), зареестрованим MiHicTepcTBoM юстицii УкраiЪи 10 Bepecцrl
20\4 РОКУ М1103/25880, рiшення двадцять п'ятоi ceciT MicbKoi ради "o.iro.oскликаннЯ вiД 14 грудня 2022 року J\b2 <Про бюджет Заводськоi MicbKoi
територiальноi громади на 2023 рiо(код бюджету16558000000).

погодити паспорти бюджетних про|рами на 202з pik виконавчого
KoMiTeTy Заводськоi MicbKoi ради, а саме:
- тIIквКмБ/ткВкБмС 0210150 <Органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та
матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi обласноi ради, районноi ради,
РаЙОННОI У MicTi ради (у разi if створення), MicbKoT, селищноi, сiльськоi рад>>;
- тпквКмБ/ткВкБмС 021211l <Первинна медична допомога населенню, що
надаеться центрами первинноi медичнот (медико-санiтарноi) допомогц1) ;

- тпквКмБ/ткВкБмС 02l303l <Надання iнших пiльг окремим категорiям
громадян вiдповiдно до законодавства);
- тпквКмБ/ткВкБмС 02lзOз2 <Надання пiльг окремим категорiям |ромадян
з оплати послуг зв'язку>>;
- ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0213035 <<Компенсацiйнi виплати за пiльговий проi'зд
окремих категорiй |ромадян на залiзничному транспортi>>;
- тпквКмБ/ткВкБмС 0213050 <Пiльгове медичне обслуговування осiб, якi
постражд€uIи внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи> ;

- тпквКмБ/ткВкБмС 021з060 <Оздоровлення громадян, якi постражд€rли
внаслiдок ЧорнобильськоI катастроф"u;



_ тпквкмБ/ткВкБмс 02Iзl04 <Забезпечення соцiальними послугами за
мiсцеМ проживання гроМадян, якi не здатнi до самообслуговування у зв'язку з
похилим BiKoM, хворобою, iнва.пiднiстю>;
_ тIIквкмБ/ткВкБмС 02lз l05 <Надання реабiлiтацiйних послуг особам з
iнвалiднiстю та дiтям з iнвалiднiстю>;
- тпквКмБ/ткВкБмС 0213 160 <Надання соцiальних гарантiй фiзичним
особам, якi надають соцiальнi послуги громадянам похилого Biky, особам з
iнвалiднiстю, хворим, якi не здатнi до самообслуговування i потребують
сторонньоI допомоги);
_ тtIквкмБ/ткВкБмС 02lз242 кIншi заходи у сферi соцiа-гrьного захисту i
соцiального забезпечення)) ;

- тпквкмБ/ткВкБмС 0215011 <Проведення навчutльно-тренувЕLльних
зборiв i змагань з олiмпiйських видiв спорту);
- тпквКмБ/ткВкБмС 02l50l2 кПроведення навчulльно-тренув€lльних
зборiв i змагань з не олiмпiйських видiв спорту);_ тпкВкмБ/тКвкБмС 0215041 <Утримання та фiнансова пiдтримка
спортивних споруд));
_ тпквкмБ/ткВкБмС 0216013 <Забезпечення дiяльностi водопровiдно-
каналiзацiйного господарства)> ;_ тпкВкмБ/тКвкБмС 0216020 <<Забезпечення функцiонування
пlдприемств, установ та органiзацiй, що виробляють, виконують таlабо надають
житлово-комун.Lпьнi послуги> ;_ тпкВкмБ/тквкБмС 021б030 кОрганiзацiя благоустрою населених
пунктiв>>;
_ тIIквКмБ/ткВкБмС 02l7l30 кЗдiйснення заходiв iз землеустрою);_ тtIкВкмБ/тквкБмС 0217 46| <Утримання та розвиток автомобiльних
дорiГ та дороЖньоi iнфРаструктУри за рахунок коштiв мiсцевого бюджету
- тпквКмБ/ткВкБмС 0217680 <<Членськi внески до асоцiацiй органiв
мiсцевого самоврядування) ;

_ тIIквкмБ/ткВкБмс 0218130 <Забезпечення дiяльностi мiсцевоi пожежноТ
охорони);
_ тIIкВкмБ/тКвкБмС 0218230 <Iншi заходи громадського порядку та
0езпеки>>;

- тIIквКмБ/ткВкБмС 02183з0 <Iнша дiяльнiсть у сферi екологii та охорони
природних pecypciB>;
- ТIIКВКМБ/ТКВКБМС 02|313 1 <Здiйснення заходiв та реалiзацiя проектiв
на виконання .Щержавноi цiльовоi соцiальноi програми <<Молодь УкраiЪи>>
- ТПКВКМБ/ТКВКБМС 02lЗ2З0 <<Видатки, пов'язанi з наданням пiдтримки
внутрiшньо перемiщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку iз введенням
во€нного стану)

Начальник фiнансового вiддiлу
виконавчого KoMiTery Заводськоi
MicbKoi ради Свiтлана IrIIFHKO



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcтBa фiнансiв УкраТни
26 серпяя 2014 року Nc 8Зб
(у редахцii намзу MiнiФepcTвa фiнансis У{раiни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoi рали

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюджсгу )

0200000 Виконавчий KoMiTeT Заводськоi плiськоТ ради 4396 l l 99
(код Програмно'l класифiкацii вilдаткiв та

креллтування мiсuевого бюджrу)

02 10000

(найменування головного ро3поряднцка коштiв мiсцевого бюджФу )

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoi ради

(код за СДРПОУ)

4з96l l99
(ход Програмноi масифiкаuiТ BrrлaTKiB та

kредltryвання мiсцевого бюджrу)

02l0l50

(найменування вiдповiдцьного виконавця)

Органiзаuiйне. iнформаuiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне
0l 50 0l l l забезпечення дiяльностi обласноi ради, районноi рали, районноi у MicTi

ради (у разi iT створення), MicbкoТ, селищноi, сiльськоТ рад

(код за СДРПОУ)

l 655800000

(код Програмноi класифiкацii видаткiв та

кредиryвання !riсцевого бюджfiу)
(код Тиловоi програмноi класлфiкаuil вилаткiв та

крелиryвання мiсцевого бюджегу)

(код Функцiонмьноi
(ласифiкацii видатхiв та

кредиrysання бюджmу)

(найменування бюджФвоi програми згiдяо з Типовою програмною класифiкацiсю видаткiв та (коа бюлжmу)
кредlIryвання vIсцевоI о бюlхФ},

4. Обсяг бюдrсетних призначень/бюдrtсгних асигttуваяь -1eE88Q0 гривень ! у тому числi загального фонду - 'l547o0o0 гривень та слецiального фонд/ q
лривень .

5. Пiдстави для виконання бюджеrяоТ пролрами

вИ 28,02,2002 N9228 "Про загЕрджсвяя порядку смадаянr, розгляду . затверджеяня та основнлх вимоr до виконмI1я кошюрисiв бюш(Фвх уФавов" зi змiяаr j Посгаяова КМУ вИ

шасяфiкацii вrдшdв m кр.диг}ъаяш мiсцевж бюджФiв/ Тимча.овоi клеифiкацii видакiв та кредпг}ваяш для бюджегiв мiсцевоrо самовряд/мЕня, якi н. зшосовуоть проФамяо_

илроваджсяю проrрrйнФцiльового мФоду сuадшня та викорис.аввя мiщ€вrх бюд*егiв" вИ 26.08.2014 М 8Збi рiщеввя двадцягь п'rтоi сФii Заsодськоi Micbкoi рсдп фсьмоФ скли@н,
"Про бюд,€г Заводськоi MicbKoi Tepmopianbнoi гrомади на 2023 piK".

6. Цiлi державноi полiтики, ва досягнення яких спрrмована ремiзацiя бюджетноi проФами

N9

зlл
[_{iль ;rержавноТ IlоJriт,ики

l 0.0l .2023 р" Nlr 05

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

1.

2.



l Забезпечити виконання нzulаних законодавством повновarкень

7, Msla бюджсгноj програми

род m Тх впкояавчих KoMiMiB

t. Завдsяня бюддетноi програми

N!
зlп

Завдання

l забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштiв

гривень

Л9

зlп
Напрями використаI{ня бюджетних коштiв Загальний фонд Спечiмьний фонл Усього

l 7 3 1 5

l забезпечення виконання нzutаних законодавством повноважень l5 470 000 0 15 470 000
Усього l5 470 000 0 15 470 000

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у скJ]адi бюджетноТ програми

гривень

Л9

зlп
Найменування мiсцевоi / регiонмьноi програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l а J ,l

Усього

l 1. Результативнi показники бюджетноI програми

Nq

зlл
показники Одиниця вимiру flжерело

iнформачiТ
Загальний tРонд Спечiальний фонд Усього

t 2 J 4 5 6 7

l затрат

кlлькlсть штатних одиниць од.
штатний розпис на
ПОТОЧНИИ PIK

50,00 0,00 50,00

кiлькiсть штатних одиниць державних службовчiв од.
штатний розпис на
поточнии nlk 30,00 0,00 30,00

кiлькiсть штатних одиниць службовчiв од.
штатний розпис на
поточний piK l 1,50 0,00 l 1,50

кiлькiсть штатних одиниць обслуговуючого персоналу од.
штатний розпис на
поточний piK

8,50 0,00 8,50

l 7 3 4 6 7

2 продукту

кiлькiсть прийнятих нормативно-правових aKTiB од. звlтнlсть 500,00 0,00 500,00
кiлькiсть отриманих листiв, звернень. заяв, скарг од. звiтнiсть 4 000.00 0.00 4 000,00
кiлькiсть п iдготовлених та на_цi сланих листi в од" звiтнiсть 2 000,00 0.00 2 000.00

5



середня кiлькiстб вiдвiдувань на l середнього медичного
працiвника. який нада( llервинну JOпомоry за piK од, po,}paxylloK .,]8 700.00 0.0() }It 700.00

lл
забезпечеяня повноти охопленвя профiлакгичними tцепленнrми вlдс, роз!9д]hок J l00.00 ;;N..t 100,00
забезпечення населення доступною, сосчасною. якiсною та
ефекгивною первинною медико-санiтаряою допомогою G,фл.- х l00.00 //,*}ffiк{\ l00.00

4
к

Е
о

мiський голова

ПОГО,,QКЕНО:
Фiнансовий вiддiл викояавчого KoMiTery Заводськоi MicbKoi ради

начальник фiнансового вi,члiлу виконавчого KoMiTery Заводськоi MicbKoi ради

вiталiй сиДоРЕ]Нко

свiтлана IlIlEttKOоЙr4
I0.0 .202З р.

.п.

4 |якостi

в|дс,



l

ЗАТВЕРФКЕНО
Наказ MiHifrepбBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року Na 8Зб
(у редакцii наказу МiнiФерfrва фiнансiв УкраТни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoi рапи

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюдхету )

l0.01.202З р. Л'9 05

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoT ради 4396l l990200000

(код Програмноi шасифiкачii вилаткiв та

кредитування мiсцевого бюдхеry)

0210000

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюдхеry )

2 Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради

(код за СДРПОУ)

43961 l99
(найменування вiдповiдального виконавця) (код за СДРПОУ)

(код ПрограмЕоi шасифiкачii видаткiв та

кредитування мiсuевого бюлжету)

0213031 303 l l 030
Надання iнших пiльг окремим категорiям громадян вiдповiдно до l655800000

з
(код Функцiональноi

масифiкачii видаткiв та
кредитування бюджеry)

(найменувапня бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною
кредитування мiсцевого бюджету)

та (кол бюлжеry)
(код Програмноi шасифiкачii видаткiв та

креди rysання мiсuевого бюлжету)

(код -fиповоi програмноi mасифiкаuii видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджеry)

4. Обсяг бюджетних призяачеЕь/бюдДgrнrrх асипIуваiь -300Ф гривець , у mму числi з.гаJIыlого фопду - 30000 гривеЕь та спецiальцого фоЕry - 0
гривеЕь .

5. Пiдставп для виковапrrя бюджетяоi програмп

fi;;;;ййЪi"rпрчi*п "iлiо,ов.zо 
l + l*r8зб ,про деяхi пшенн, запровадr{ення проrрsмно-цiльового методу скпадання m виковаrrня мiсцевих бюджетiв"(зi змiнами),

;К'о"-i*""ч ,ipo.pu"u 
"йi-"поrо 

.*n"ry 
"*"оеяш 

на 202З piK'', рiшеняя двадцrть п'ятот сесii Зазодськоi'мiськоI ради восьмого скпимяня "Про бюдкег Заводськоi Micbкoi

територi€tльноТ громади на 2023 piK".

6. Цiлi державнот полiтики, на досяп{ення яких спрямована реi}лiзацiя бюджетнот прогр€lми

Ns
зlп

I-{iль лержавноТ полiтики

законодавством пiльг,осiб щодо надання iнших,полiтики соцlальногореа.гriзацiяl



7. Мета бю,чжетноi програмп

:ffi:ЪТffi ffiУ "iЛЬГ 
ОХРеМИМ КаТеГОРiЯМ ФОМаДЛr З Оrrлат' посJryг зв'вrу, ггроl'зr, самторно-rроргъого лiкувалхr, ремонту Фдиякiв i квартrр та хомпенсацii вит?ат на

8. зяЕдянqя бюм9тЕоi програми

Ns
з/п

l

Завдання

Забезпечення надання iнших,

9. Напрями використання бюджетних коштiв

законодавством, пtльг им вiдповiдно до законодавства

N9
зlп Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спечiальний фонд

t ",
1 4

Забезпечення надання iнших, передбачених законодавством. пiльг окремим категорiям громадян вiдповiдно
з0 000 0

Усього 30 000 0

Усього

грив€

з0 00

30 00

5

10. Перелiк мiсцевих / регiональних прогрzlм, що виконуються у складi бюджетноi програми

Найменування мiсцевоi / регiональноТ програми Загальний фонл Спецiальний фонл
l 7

J 1
l комплексна а соцiального населення на2O2З з0 000 0

Усього 30 000 0

Усього

грив€

30 00

30 00

э

1 l. Результативнi показники бюджетноi програми

N9

з/п
показники Одиниrц вимiру Щжерело

iнформацir Загальний фон.ч Спешiальний фонд
l 7 J 4 5 6l

обсяг видаткiв на пiльговий проiъд один раз на pik (олин раз на
.ава роки) залiзничним, водним, повiтряним або мiжмiським
автомобiльним

грн. кошторис 30 000,00 0,00

кiлькiсть осiб, якi мають право на пiльговий проi'зл один раз на
piK (олин раз на два роки) залiзничним, водним, повiтряним або
мiжмiським автомобiльним

осiб звlтнlсть 20,00 0,00

3 ефективностi
середня BapTicTb пiльгового проlЗлу один раз на piK (олин раз на
два роки) залiзничним, водним, повiтряним або мiжмiським
автомобiльним

грн. розрахунок 3 000,00 0,00

Усього

7

30 000,с

20,0

3 000,с

Ns
зlп

затрат

2 продукту



3 .l tI 7

якостl_l

вiдс нок
частка пiльговикiв, якi використали право на пiльговий проilд
один раз на piK (один раз на два роки) змiзничним, водним,
повiтряним або мiжмiським автомобiльним транспортом

l00,00 l00,00

T;Y

4
у

оt
оl[.El

MicbKrlir го.ltова

ПОГОДЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTery Заводськоi Micbкoi ради

начальник фiнансового вiллйу виконавчого KoMiTery Заволськоi MicbKoi рали йrl.-

Вiталiй СИ{ОРЕНКО

Свiтлана lЩЕНКО
{Власне iM'c ПРlЗВliЩЕ)

),^\

о

5
о
ъ

:\

l0.01.202J р.

м.п.

\

\



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepgBa фiнансiв Украiаи
26 фрпня 2014 року Nr 8Зб
(у редакцii наказу MiнiФepcтBa фiнансaв Украiни
вiд 29 rрудня 20'|8 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖВНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoi ради

(наймеяування головного розпоряд!ика

коштiв мiсцевого бюджgry )

0200000

l0.01.202З р. М 05

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

виконавчий комiтgт Заводськоi Micbkoi рали 4396l l99

(код Програмноi шасифiкацii влдаткiв та

кредilтування мiсцеволо бюджqу)

0210000

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджmу )

2. Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoi рали

(код за С,ЩПОУ)

4з96l 199

(найменуsання вiдповiдмьного виконавця) (код за €ДРпоУ)(код Протамноi шасифiкачii вилаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджеry)

02I3032 3032 l070 Надання пiльг окремим категорiям громадян з оплати послуг зв'язку l 655800000J
(кол Функчiовмьяоi

шасифiкачii вилаткiв та

крелиryвання бюлжту)

(найменування бюджФffоi програмн згiдно з Типовою програмною класифiкачiею виааткiв та (кол бюлжеry)

кредиryванн, мiсцевого бюджmу)

4. Обсяг бюдl(етних призначеltь/бюджЕгних асипrувавь -ЗОО00 гривевь , у тому числi залмьаого фов,ry - ЗOQ00 гривень та спецiального фонф/ - 0 гривень

5. Пiдсmви д,lя виконання бюдкетнот лрограми

прогрша соцi.rшоm захисгу шел€яш ва 202з PiK", рiшеяяя двадшъ п'яmi сфii Змдсюi MicbKoi р!.ди "Про бюджФ Ззодськоi MicbKoi Tepиmpiмbнoi грмадл м
2023 piK",

6, Цйi державноi поrtiтйки, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi проФами

Ng

з/п
I Iiль державноТ полiтики

l Забезпечення надання пiльг з оплати послуг зв'язку

7. Мсга бюдl(gгноi прrрами
забgпсqевя, яадФяя пiльг окрсмrм кfiтегорirм громФUtц з ошrпr послуг зв'!з(у, проiзду, саяmорно-{урорпоm лiкуваяня, ремоFry будrвdЕ i квартир тs компенсацii в}rгтат н3

(код Програмяоi класrrфiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсчевого бюлжту)
(код Trinoвoi проФамноi шасифiкацii вrrдаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджту)



8. Завдання бюджетноТ програми

Ns

з/п
Завдання

l Забезпечення надання пiльг з оплати послуг зв'язку

9. Напрями використання бюджетних коштiв
N,
з/п

Напрями використання бюджgгних коштiв Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

l z 3 ,l 5

l Забезпечення надання пiльг з оплати послуг зв'язку з0 000 0 30 000
Усього 30 000 0 30 000

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у скJIадi бюджетноТ програми

N9

з/п
Найменування мiсцевоi / регiональноТ програми Загальний фонл Спечiальний фона Усього

l 2 J "l 5

l Комплексна програма соцiального захисту населення на 202З piK 30 000 0 з0 000
Усього 30 000 0 J0 000

l l. Результативнi показники бюджетноТ програми

мiський голова Вiтмiй СИДОРЕНКО

t,оджЕно
Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTeTy ЗаволськоТ MicbKoТ рали

начzLпьник фьансового вiаriлу виконавчого комiтсгу Заводськоi MicbkoT рали Свiтлана IЩЕНКО

l0.0l"202J р.

м.п.

(В.всsе iм'r.

по

сЙц

N,,

з/п
показники Одиниця вимiру !жерело

iнформачii
Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

l 2 J 1 5 6 7

l затрат

обсяг видаткiв на надання пiльг з оплати послуг зв'язку окремим
категорiям громадян

грн кошторис 30 000,00 0,00 30 000.00

продуlсгу2

кiлькigгь отримувачiв пiльг на оплату послуг зв'язку (користування

телефоном)
осiб прогноз 29,00 0,00 29,00

3 ефекгивностi

середньомiсячна BapTicTb витрат на надання пiльг з послуг зв'язку
(користування телефоном)

грн" o"ro*l""- / 86,2l л 86,2l

4 якостI / ька."(
е. i%)\

питома вага пiльговикiв, якi отримаJIи пiльговi послуги вiдс. / l00,00 За l

irý7 м гво

*
tоД

*у tsАкр t1

(пипис) (Bracнc ifя. гРIfвиlцЕ)

(с(,

*

*

l
роз/а*foоl



ЗАТВЕРМЕНО
нахаз МнЕтерdgэ фнавсв Украiни
26 сеDпня 2014 року м 8зб
(у реда{цli наказу MiнlФepФBa ф,нанов Украiни
ви ?9 rрчдзя 2018 року tФ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi Micbкoi ради

(наймспування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюджету )

l0.01.2023 р. N9 05

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoi рали 4з96l I99
0200000

(найменування rоловного розлорядпика хоштiв мiсцепо.о бюджgl )
{код Програмноi маспфiкашi видаmв та

i?едиrysаяt]я мiсцевого бюв€ry)

(kод за сДРП()У)

02l0000 Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKol ради 4з96l l99

0lайменумвя, вiдповiдмьного виконавцr) (код за СдРпоУ)
(код Проrрамноi класйФiкацii вилаткiв та

tредriтум!ня мiсцеюго бюджету)

02lJ035 30з 5 l070 Компенсацiйнi виплати за пiльговий проiзд окремих категорiй l655800000
громаля н на зzLлIзничному транспортl

( код Функчlональноi
масифiкацii видаfiis та
кредитувавня бюлr(ет,ч )

(яаймеяування бюджfiноi програми згiдво з Тиловою проФамtlою класи фtмцЕю датк,в fr
( код l tрограмноi класиФiкацii видаткiв та

кр€дитумнн, мiсцезого бюджеry)
(код Типовоi програмноi класйФi{ачii видаткi. та

кредиryванн, мiсцеволо бюджеry)
iредиаваняя мaсцевого бюджет'

4, обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
гривень .

150000 гривень , у тому числi загального фонлу _ 150000 гривень та спецiального фонду - 0

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми

ZОZЗ pi*'i pir""", д"**r" n'rroT 
""aii 

ЗаводськоТ MicbKoТ ради восьмого скликаннrl "Про бюлжет Заводськоi MicbKoi територiальноТ громали на 2023 piK",

6. Цiлi лержавНоi полiтики, на досягненнЯ яких спрямоваНа реалiзацiЯ бюджетноТ ПроГраJ\{и

Nч

зllt
IJiль лерхавноi полiтики

ивих кате iй населеннясоцiаltьний захист найбiльш вl

1.

2.

3.



7. Мета бюджетноi програми

автомобiльне паливо

8. Завдання бt9джетноТ програпrи

N9
зlrl

l

Завдання

()ведення розрахункlв:]а пiльfовий проiзл о мих катего lи мадян залIзничним нспортом

9. Напрями використання бюджетних коштiв

Il

),l!

з/п }Iапрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд
l

J {
l axvHKlB за пlльговииоведення lзд о мих категорiйгl мадян зz[л lзнич tlим трансл l50 000 0

Усього l50 000 0

Усього

l50 00(

l50 00|
l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у скJIадi бюджетноТ програми

N9
з/п Найменування MicueBoT / регiональноi програми Загальний фонл Спечiальний фонл

l
J 1

l комплексна ма соцlального захrt населення на 202j lK
1_50 000 0

Усього l50 000 0

Усього

l50 00(
ll Результативнi показники бюджетноi програми

з./п

N9
показники Олиничя вимiру {жерело

мацll
I 2 J J 6
l

витрати дJIя розрахункlв з пlдлри€мствами зzlлlзничного
анспо lиза лiльговий lзд о мих катело мадя tJ

грн. коluторис l50 000,00 0.00
2

кiлькiсть осiб, якi мають право на пiльговий проiЗд залiзничним
анс м осiб данi еДАРП 7 500,00 0,00

кшькlсть пlдприсмств - отримувачiв компенсацiТ за лiльговий
од договори l,00 0,00

3

середньомiсячний розмiр комленсацiТ за пiльговий проiЗд
заtлlзl]ичним t]c ]\1

грн розрахунок 1.6,I 0,00
4 якOстl

Усього

7

I50 000.0,

7 500,0|

1,0(

1.6

5

l50 00(

| Зч.-"""Л Фо* Слецiальний фонд

затрат

rlродукry

проiЗд окред!iх категорiй tромадян
ефективностi



l 7 J 4l 5 б 7

питома вага вiдшкодованих компенсацiй до нарахованих вiдс. розф*уно*/f l00,00 /#щý* l00,00

мiський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого koMiTery Заводськот MicbkoT ради

начilльник фiнансового вiддiлу виконавчого KoMiTery ЗаводськоТ MicbKoT рали

Вiталiй СИДОРЕНКО

(Власне iм'я, ПРI3ВИЩЕ)

тФ

l,b
,]

\ \tэ

_li



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiнiФapcтBa фiнансiв Украiни
26 @рпвя 2014 року N9 8Зб
(у редакцii наказу Мiнiйерпва фlнансlв Украiни
вiд 29 грудвя 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюджеry )

l0.01.2023 р. Nч 05

Паспорт
бюджетноI програми мiсцевого бюджеry на 2023 piK

4з961 199
l 0200000 Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоI MicbKoT рали

(найменування головного розпорядника коштiв мiсчевого бюлжеry )

2.

(код Програмноi шасифiкаuii видаткiв та

кредитування мiсчевого бюлжеry)

02l0000 Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoТ ради

(код за СДРПОУ)

4з96l|99
(найменування вiдповiдшьного виконавця) (код за СДРПОУ)

(код Програмноi шасифiкачii видаткiв та

кредитуваяня мiсцевого бюджеry)

l 070
Пiльгове медиttне обслуговування осiб, якi постражд€ци внаслiдок l655800000

J 0213050

(кол Програмноi шасифiкачii вилаткiв та

кре,диryваtsня мiсцевого бюджсry)

з050

(код Типовоi програмноi шасифiкаuii видаткiв та

кредитування мiсчевого бюлжеry)

(кол Функчiональноi
шасифiкачii видаткiв та
кредпryвання бюлжеry)

нобильськот
(найменування

и
програми згiдно з Типовою програмною шасифiкачiсю видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджmу)
(кол бюлжегу)

4 Обсяг бюджепrих призяачеп бюджегЕпх асипtувань -50Q00 гр}rвеЕь , у тому wrслi з€ЕаJIьцого фоIrду - 50000 гривень та спецальцою фоиду - 0
гривевь .

5. ПИстави для виконмня бюмЕгноi програми

iii;il;;#"Ъ;;;;;;rй"i"" "irlo,oB:or+ 
тrвзо ,про ле"*i nniaHH" ,апровадженяя програмно-цЬьового йегоду складаяня m викОяанrЯ МiСЦеВИХ бЮШ(еriВ'(Зi ЗМiНаМИ),

територiальноi громsдu на 202З pix".

6. Цiлi державнот полiтики, на досягнення яких спрямована реЕIлiзацiя бюджетнот програми

I-(iль лержавноТ полiтикиJt
зlп

l населенняимки та надання соцlzцьнихзабезпечення соцiальнот г



7. Мета бюджетноi програми

безогlлатного зубопротезування та забезпечення продукгами харчування

8. Завдання бюджетноi програми

Ns
зlп Завдання

адання пiльг на безогlлатие придбання лiкiв за рецептами лiкарiв, безоллатне зуболротезування та забезпечення Ilродуктами харчу вання громадян, якi постражда_ли внаслiдокtlооиJlьськоl
t,I

ч о и

9. Напрями використання бюджетних коштiв

N9
зlrl Загальний фонл Спеuiальний фонл

l 2 J
l Пiльгове медичне обс,lrуговування осiб, якi п аждали внаслiдок Ч нобильськот ка и 50 000 0

Усього
50 000 0

Усього

50 00
l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi lrрtrграми

Ns
з/п Найменування MicueBoT / регiональноТ лрограми За[альний фонд Спецiальний фонл

I

{
I Комплексна про а соцlального захи населення на 2023 к 50 000 0

Усього 50 0о0 0

Ycboгo

50 00

50 00

5

1 1 . Результативнi показники бюджетно'i програми

Ns
з/л

ГIоказники Олиниru вимiру
lH ацll
!жерело

Загальний фонд
l 1, J J 6
l t т

витрати на забезпечення наданнri пiльг по безоплатному
идбанню лiкiв х ваннюбованн грн з0 000,00 0,00

видатки на поховання учасникiв бойових дiй та осiб з
iнва-лiднiстю внаслiдок вiйни грн кошr,орис 20 000.00 0,00
видатки на встановлення телефонiв особам з iнвалiднiстю I i lI

п грн кошторис 0,00 0,00
2 tl

кшькlсть ocl0. якl мають п аво на безогlлатне имання пlльг од 70,00 0,00J ктивностl

серелня в icTb пiльги по зубоrl ваяню та иманню лlкtв н ро-] LlQк ,l28,00 0.00

Усього

,7

з0 000,0

20 000,0

0,0

70,0

428,0

l

Напрями використання бюджетних коштiв

1

50 00

| 
СпеrriальниИ Фонл

5

кошторис

звlтнlсть



) J 4l 5 6 7

середня BapTicTb пiльги на похованнrl грн. розрахунок 5 000,00 0,00 5 000,00
грн.середня BapTicTb пiльги на встановлення телефонiв l00,00 0,00 l00,00

4 якостI --1, .Дi;;', ;\
вlдс.вiдсоток громадян, якi скористались пiльгами 60,00 00

,lffiffi
*

в
Фг
,ý

4to4
*

Ft{Укр

6

*

мiський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого koMiTery Заводськот MicbkoT ради

начzlльник фiнансового вiллfury виконавчого KoMiTery ЗаводськоТ MicbKoT ради

Вiталiй СИДОРЕНКО

Свiтлана IЩЕНКОCaFr?-
(пiдпис) (Власве iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

9
tlt

*

.{
чf,2сS=

*Р
k'

,l



ЗАТВЕРIlЖЕНО
Нахаз MiHicтepcTвa фiнансiв УкраТни
26фрлня2Оl4року Ný8s
(у реда(цia яа(азу MiнiФepfrBa фiнансiв Украiни
вц 29 rрудня 2018 роry М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

Виконавчий комiтgг Заводськоi MicbKoT рали

(найменування головного розпоряднilка

коштiв мiсцевого бюджqу )

0200000

l0.01.2023 р..lФ 05

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKo'i ради 4396l 199

(ваilменування головного розпоряднrtка коштв мIсцевого оюджФу (код за сдРпоУ)

2

(код Прграмноl класифiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджФу)

02 l0000 Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoi ради 4396l 199

(вайменування вiдповiдмьного виконавця) (код за СДРПОУ)(код ПроФамяоi класифiкачii вилаткiв та

кредfrysаня, мiсцевого бюджrу)

Озлоровлення громадян, якi постражлали внаслiдок Чорнобильськоi
з060 l 070 l 655800000

_) 02 l 3060

(код Програмноi Uасшфiкацii вtrдаткiв та

кредпування мiсцевого бюджту)

(код Типовоi програмноi класифiкацii влдаткiв та

кред}rryвання мiсцевого бюджеry)

(код

класифiкацii вйдаткiв та
креллтумнвя бюлжrу)

(найменуваняя бюджФЁоi програмш згiдно ] Тпповою лрограмною

крелиryвання мiсuевого бюджсry)

( код

4. Обсяг бюдrсgгних призначень/бюд*етних асигuуsаяь -ý8OОО гривень, у тому числi загмьного фонд/ - 8ООО0 гривень та спецiмьного фонду -q гривень.

5 . Пiдстави для виконанн, бюдкегноi програми

склпмння "Про ftоджет Змдсьtоi MicbKoi терпорiщьвоl Фомади на 202З pi*",

6. Цiлi дерхФвноi полiтики, на досягнейня Яких спрямована рмiзацiя бюджетноi програми

Nlr

зlп
I-|iль лержавноi полiтики

I забезпечення их гарантiй соцi мьного захисту гром адя н, я Ki постраждали внасл iдок Чорнобильськоi катастро(Ьи

7. Мета бюджетноТ програми

забезпечення державних гарантiй соцiмьного захисту громадян, якi пострая<дали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи, Щодо Тх оздоровлення



8, Завдання бюджетнот програми

м
зlп Завдання

l абсJз cllllсч ll N] \ц }ак \{сдба ojlaB olll яц,l яl|. к Ilоровле пср п llll ,lас к ч ягро I,]lo иоб л кстра)qм пр катастроф

9. Напрями використання бюджетних коштiв

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, цо виконуються у складi бюлжетноi програми

Nр

зlп
Найменування мiсцевоТ / регiональноi програми Загальний фонд Спецiмьний фонд

I
.] 1 5

l Комплексна програма соцi8льяого за\исту населсння на 2023 piK 80 000 0 ll0 000
Усього liO 000 0 80 000

l l . Результативнi показники бюджетноТ програми

мiськиir rолова

ПОГО!ЖЕНО:
Фiнавсовий вiдriл виконавчого KoMiтeтy ЗаводськоI Micbкoi ради

нача,lьник фiнансового вi,цiлу виконав.Iоt tl KoMiTeTy Заво;tськоi Micbкoi ради

l(}.01.202J р.

NI.Il,

Nl
з/п

Напрями викорисгання бюдхетних коштiв Загальний фонд Спецiмьний фонд Усього

l ] ]

l
забс] печеяня озлоровленням передбачених законодавством громадяя, якi пострФкдми внаслiдок
Чорпобильськоi катастрофи 80 ()(х) 0 80 ()00

Усьогrr Е0 000 0 80 000

N,
,зltt Ilоказники Одиниця вимiру Джерело

iнформачii Загальний фоrц Спецiальний фонд Усього

I ]
l laTPaT

витрати на забезпечення на.даllвя пiльг по безоплатному санаторно_
курортному лiкуванню I,pH кошторис 80 000.00 0.00 80 000.00
проllук-ту

кiлькiсть осiб, якi мають право tlа безоплаlтне отримання пiльг од, ]вlгнlсть 4.00 0.00 4.00
J ефективностi

,1
середня ваt тIсть пlльгових послуг грll р.rqфу"u* У 20 000.00 20 000.00

,l якостt ,V-*"b- 6tоб
вlдсоток lромадян, якl скористztлись пlльгами вlдс 50.00 50.00ч

lb

а

4з

r

ф<Б

Вiталiй сиДоРF]Нко

\

Усьогсr

!,,l D



зАтвЕрд)lGно
Наказ МiнiФещва фiнансiв УкраТви

26Фрпвя2014ро(у М8З€
(у рдаrцii наказу МiнiФеРбва фiнансiв Уrраiни
вИ 29 rрудня 2018 роry Nr 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Flаказ / розпорялчий документ

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoi ради

(найменуваsня головного розпоряднлка

коштiв мiсцевого бюджету )

l0.01.2023 р. Nl05

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi мiськоi рали 4з961 l990200000
(наймеяуванвя головного розпоряднлка коштiв мiсцевого бюджту )

(кол ]а СДРПОУ)

2

Г*ол flpo.pn""ui *uчсифiкачii вилатхiв та

кредшц*вання мiсцевого бюlжеry)

02 l 0000 Виконавчий KoMiTgT ЗаводськоТ MicbKoT рали 4з96l l99
(наliменування вiдповiдшьного виконавш) (код за еДРПОУ)(юд Гtро.рш"оi *rасифiкаuii внлаткiв та

кредtfтування мiсцевого бюджgry)

0213l04 з l04 l 020

забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання громадян,

якi не здатнi до самообслуговування у зв'язку з похилим BiKoM. l 655800000J

(код

класифiкачii вллаткiв та

кредrlryванвя бюджgry)

iнвалiднiстю
(найменування бюджФяоi програми згiдно ] Типовою проФамною

кредilтування мiсцевого бюджоу)
вllдаткlв та (код бюджФу)

(код Програмноi класшфiхацii видаткiв та

кредитуваhня мiсцевого бюшоу)
(код Тлпово! програмноl шаслфiкацii вндаткiв та

кредятування мiсцеsого бюджФу)

4. обсяг бюдхfiних призначень/бюмегних асигнувавь -ga]ЦЦш]0 гривень , у тому числi загмьного фояду - 3200000 гривень та спецiмьного фонду - q
гривевь ,

5. Пiдстави для виконання бюлжегноi програми

рilлеввя лвааrягь п'ятоl cecii Звэодскоi MicbKoT ради "Лро боджgг Заэодськоi Micbкoi терmорiальноi г?омади на 2023 piK".

6. Цiлiдержавноi лолiтикй, надосягнеяня яких спрямованa ремiзачiя бюдltепjоi програми

Ng

зlп
I-[iль лержавноТ полiтики



забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання громадян, якi не здатнi на самостiйне обслуговуван ня у зв'язку з похилим BiKoM, хворобою, iнвалiднiстю

7. Мgга бюдlепоi програми

обслуговуваяня сисг€м, оргаlliв працi та соцiмьноm захrсry вас€ленllя

8. Завдання бюдкgгноi програми

9. Напрями використання бюджетних коштiв

гривень

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми

гривень

1 l. Результативнi показники бюджетноТ програми

Ns
з/п

Завдання

itпсоцl ьними ,за м няiсцем II доздатнихослугами прOжива}l н,громадя зв похилимз Blусамообслуговування ком, аязку хворобою. lстю.нвiUIlдн також Klян.громадя
жих обст,авинахи,l-г€вихскладн

Nq

зlп
Напрями використання бюджgгних коштiв Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

l 2 J { 5

l

Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання громадян, не здатних ло самообслуговування у
зв'язку з похилим BiKoM, хворобою, iнвалiднiстю, а також громадян, якi перебувають у складних життсвих
обставинах

3 200 000 0 з 200 000

Усього 3 200 000 0 3 200 000

N9

зlп
Найменування мiсцевоТ / рсгiональноi програми Загшrьний фон,t Спечiальний фонл Усього

l 2 J { 5

I Комгtлексна програNtа соцizuIьного захисту населенtlя на 2023 piK 3 200 000 0 3 200 000
Усього 3 200 000 0 J 200 000

Nс

з/п
показники Одиниця вимiру [жерело

iнформачiТ
Загальний (lонл Спечiальний фонл Усього

l 7 J ;l 5 6 7

t затрат

кiлькiсть установ. якi потребують пiдт,римки од. мережа I,00 0,00 l,00
обсяг видаткiв грн. кошторис 3 200 000,00 0,00 з 200 000,00, проду}сгу

кiлькiсть установ, яким планусться надання пiлтримки од. мережа l,00 0,00 l,00
l 2 J ,l 5 6 7

3 ефекгивностi

середня сума пiлтримки однiсТ установи грн/годин розрахунок 3 200 000.00 0,00 3 200 000,00
4 якостl

l

l
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiнiffepcTвa фiнансiв Украiни
26 фрпня 2014 року Nr 836
(у редакt{j'l наIазу MiBiФepcTвa фiвансiв Ухраiни
вiд 29.рудня 2018 ро(у Ne 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT рали

(наtiменування головвого розпоряднлка

коштiв мiсцевого бюджgry )

0200000

l0.01.2023 р. N,, 05

Паспорт
бюджетноI програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoi ради 4396l l99
(код Проr?амноi класифiкацii видаткiв та

кредлryвавня мiсцевого бюдж*у)
(найменування головного розпорrдника коштiв мiсцевого бюджФу ) (код за СДРПОУ)

4396l l990210000 Виконавчий комiтsг ЗаводськоТ MicbKoT ради
(кол Програмноi шас}rфiкацii видаткiв та

кредитуваяня мiсцевого бюджту)
(найменування вiдповiдального виконавця)

з l05 l0l0 Надання реабiлiтачiйних послуг особам з iнвалiднiстю та дiтям з
iнвалiднiстю

(код за СДРПОУ)

1 65580000002l3105

(код Програмвоi масифiкацii видаткiв та
крелlrryвання мiсuевого бюджsry)

(код Типовоi програмноi класифiкачii виааткiв та
креаиryвання мiсuевого бюджету)

(код Функцiонmьноi
класифiкацii видаткiв та

кредиryвання бюлжry)

(яайменування бюджФвоi програми згiдно з Типовою програмною класифiкацiсю видаткis та
кредиryвання мiсцевого бюджеry)

(код бюджmу)

4. Обсяг бюджетнrD( призначевrбюджсгниi асигЕувань -4o00Q гривень , у тому числi за.мьного фонд/ - 4!ХЦ) гривень m спецiального фонду * о гривень .

5. Пiдстави для виконання бюддсгноТ програми

скликання 'Про бюджег Заводськоi Micbкoi терrfторiальяоТ фоязди яа 2023 piK",

6. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких слрrмована реалiзацiя бюдrсегноТ програми

N!
з/п

IJiль державноi полiтики

l Надання соц.послуг особам з iнвалiдrtiстю, дiтям з iнвалiднiстю в ycTaнoвilx соц.обслуговування

7, МЕга бюджетноТ програми
Надшяя соцiшьяих лмуг, зокр€ма ст3цiояфвого догляд/, догляду qдомý. деяяого доглrду громадянам поvлоm BiKy, осойм з iвшiднiстю. дiтям з iявалiднiстю в уФавовах Фцiальяоm
обслуговушня сиФсм, opФiв ярацi тв соцiмьвою захисrу вм.нвя

l.

2,



8. Завдання бюджетноТ програми

Np

зlп
Завдання

l забезпечення дiяльностi реабiлiтачiйних установ для осiб (лiтей) з iнвалiднiстю, що належать ао сфери органiв соцiального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштiв

Jф

зlп
Напрями використання бюджетних коштiв Загмьний фонл Спечiальний фоrш Усього

l 2 J ,l 5

Забезпечення дiяльностi реабiлiтачiйних установ для осiб (лiтей) з iнвалiднiстю, що нЕLпежать ло сфери органiв
соцiального захисту населення

40 000 0 40 000

Усього 40 000 0 40 000

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноТ програми

л9

зlп
Найменування мiсцевоi / регiонмьноi програми Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

l 2 J .l 5

l Комплексна програма соцiального захисту населення на 2023 piK 40 000 0 40 000
Усього 40 000 0 40 000

l l. Результативнi покtlзники бюджетноi програми

мiський голова Вiтмiй СИДОРЕНКО

d,4

Одиниця вимiрулъ

зlл
показники .Щжерело

iнформачiТ
Загальний фонл Спечiальний фогrл Усього

]l 2 4 5 6 7

l затрат

витрати на забезпечення надання пiльг по реабiлiтачiйних послугах грн кошторис 40 000,00 0,00 40 000.00

2 продукту

од,кiлькiсть осiб, якi мають право на безоплатне отримання пiльг звIтнlсть 4,00 0,00 4,00

3 ефекгивностi t
середня Bapтlcтb пlльги грн. l0 000,00 0,00 l0 000,00

л/4 якостl .-4
вiдс. l розр/хуфк/вiдсоток громадян, якi скористмись пiльгами 50,00 йьhý, lJЗ"i\ 50,00

(пiдис)

Свiтлана IЩЕНКО

l

,4ffi-:



ЗАТВЕРМЕНО
Накэз МiнiстерФва фiнансjв УкраТни
26 серпня 2014 року М 8Зб
(у редахчii наказу MiHacTepcTBa фiнансiв Украiffи
вИ 29 rрудня 201Е року Ns 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпtlря2lчий документ

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKo'i рали

(найменування головного розпоряднлка

коштiв мiсцевого бюджеrу )

0200000

l0.01.2023 р. No 05

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoi ради 4з96l l 99

2.

(код програмвоi класифiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджету)

02l0000 Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoT ради

(найменування головиого розпоряднлка коштlв мlсцевого оюджФу (код за €ДРПОУ)

4з96l l99

(код Програмно'i класифiкацii видаткiв та

кредитування мiсцевого бюджgу)

(найменування вiдповiдального виконавщ) (код за €ДРПОУ)

J

4. обсяг бюдrrетвих призначень/бюджегних асилн)aвань -ФQOQ гривень , у тому числi залального фовду - ЗQQOQ гривень та спецiмьного фонлу,9 гривень

5. Пiдстави дtя виконання бюдж€тноi програми

Фоврядушня. якi ве засюсовую/ть пргреяо_цLпьового мФду" i Посmяова КМУ "Про зшверш(€яяя ДФжаэвоi цiльовоi соцiалмоТ програмп 'Молодь Украi]ни', Нмаз Мiяiсгерсгва

терrгорiшьноi гэомади яа 202З piK",

6. Цiлi дерхrавноi полiтики, на досягвення яких спрямована реалiзацiя бюлксгноi програми

N9
,зlп

I_[iль лержавноi полiгики

l i llСтворення сприятливих умов для роз витку самореалiзашii молодl формування ll громадя HcbKol позицil та нацiонально-патрi отич но свiдомостi



7. Мета бюджетноТ програми

Забезпечення реалiзачiТ полiтики у мололiжнiй сферi на регiональному piBHi

8. Завдання бюджетноТ програми

Nc

з/п
Завдання

l Створення сприятливих умовдля соцiального становлення та розвитку молодi

9. Напрями використання бюджетних коштiв

гривень

Лj:

з/п
Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спечiальний фоrrл Усього

l 2 J 1 5

l Створення сприятливих умов для соцiального становлення та розвитку молодi 30 000 0 з0 000
Усього 30 000 0 30 000

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноТ програми

гривень

Nll

зlп
Найменування мiсцевоТ / регiональноli програми Загальний фонд Спецiмьний фонд Усього

l , J 4 5

l
Програма "Пiлтримки молодiжноТ полiтики на територii Заводськоi MicbKoii
територiальноi громади на2023 - 2025 роки" 30 000 0 30 000

Усього 30 000 0 30 000

l 1. Результативнi показники бюджетноТ програми

л!)

зlп
показники Одиниця вимiру /{жерело

iнформачii Спеuiапьний фонд Усього

l 2 ] 4 5 6 7

l затрат

кiлькiсть мiсцевих заходiв (проектiв) державноi полiтики у
молодiжнiй сферi (у розрiзi напрямiв дiяльностi*)

од. календарний план l5,00 0.00 l5,00

z продукту
кiлькiсть учасникiв мiсцевих заходiв державноТ полiтики у
молодiжнiй сферi осiб журнал облiку 350,00 0,00 350,00

3 ефекгивностi

l 2 3 ,t 5 6

серелнi витрати на проведення одного регiонмьного заходу
(проекту) державноi полiтики у мололiжнiй сферi (у розрiзi
напрямiв лiяльностi)

грн. розрахунок 2 000.00 0,00 2 000,00

4 якостl

Загальний фонд



полiтики у молодiжнiй сферi. вiл загальноi кiлькостi
заходами (проектами)кiлькiс,гь молодi. охопленоi

I
мiський голова

ПОГО.ЩЩЕНО:

Фiнансовий вiддiл виконавчого комiтсгу Заводськоi MicbKoT рапи

начiUIьник фiнансового вiллiлу виконавчого комiтсгу ЗаводськоТ MicbKoi рали

(пiлrc}

Вiталiй СИДОРЕНКО

/- Свiтлана IЩЕНко
(В.кк iя'r. rРlзвиuЕ)

Bi;tc.

I0.0t.2023 р.

l\l.п.



ЗАТВЕРДХЕНО
Наказ MiнicтepФBa фlнансiв УхраТни
26 серпня 2014 року N9 8Зб
(у реда{цii наказу МiнiстерФва фiнансiв Укра-lни
вИ 29 грудня 2018 року Na 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ мiськоI ради

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюджеry )

0200000

l0.01.2023 р. N9 05

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT рали 4396l l99

2

(кол Профамноi класифiкачii виааткiв та

кредilпвання мiсцеsого бюджеlу)

(найменування головного ро3поряднцка коштiв мiсцевого бюджету ) (код за сДРпоУ)

02 l 0000 Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoT рали 4396l l99
l@ пфФrмd шцфпф lшi! Tr Gli@fui, iФliфцоф !trюi,ш) (юд ! сдлоч)

щшшйшоDбщФ)
Надавяя соцiшьвих гармiй ФЬпчним особам. якj надд]Ф соцiшьяi

]. 02lJl60 ,}160 l0l0 l"';H;X,H:T"fr,:';J:i""'}";,"H'.;i.trTiI":;":lH ] tossBooooo

IфФшдJсшшбш*) *;;;;;*;;';;, fr*fl::il;] фryшюrъфmd,йФ)

4, Обсяг бюдкетних призначень,/бюдrсегних асигцувань ,]ýqЦ1] гривень , у тому числi загаJIьнопо фонду - ]ýОфО гривень m спецiального фонду - q
Iривень .

5. Пiдсгsви д,lя виконання бюдкЕIноi програми

ЗФдськоi Micbкoi т.рmорiальяоi громади яа 202З piK".

6. Цiлi державноi полiтики, Еадосялневня яких спрямомна ремiзацiя бюджетноi програми

N9

зlп
Щiль лержавноi полiтики



l
Надання соцiФьня mравтiй фiзй'rним особам, якi пада(угь соцiшьвi пфлу.и .ромадrнам лохилоm Biiy, особам з iявалiдвiФю, дiтям з iнвалйвiстю. хвория, якi не здатнiдо
самообслуговущня i поlр€б}1Фь сmрон.ьоТ допомо.и яа TepюPii ЗФодськоi терлrорiальвоi громади

7. МЕm бюдr(gгноТ прграми

самообслуmвувшяя i потребукль сrорнньоiдопомогr

8. Завдавrи бюджегноi прогрми

9. Напрями використання бюджетних коштiв

гривень

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноТ програми

rривень

1 l. Результативнi показники бюджетноТ програми

N9

зlл
Завдання

виплати компенсацii фiзичяим особам. якi надакгь соцiа,Iьнi послуги Фомýдяввм похилоm BiKy, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iвшiдяiстю, хворим. якi яе здвтяi до
соцiальнимипостlиноl допомоги що

Nс

зlл
Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiапьний фонд Усього

l ) J 4 5

забезпечення виплати коvпенсацiт фiзичним особам. якi надають соцiальнi послуги громадянам похилого Biky.

особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, хворим, якi не здатнi до самообслуговування i потребують
постiйноТ сторонньоi допомоги (KpiM осiб, шо обслуговуються соцiальними службами)

l50 000 0 l50 000

Усього l50 000 0 l50 000

Л,
зlп

Найменування мiсцевоi / регiональноi програми Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

l 7 3 4 5

l Комплексна програма соцiального захисту населення на 202З piK l 50 000 0 l 50 000
Усього l50 000 0 l50 000

Ng

эlп
показники Одиниця вимiру [жерело

iнформачii
Загальний фонл Спечiальний фонд Усього

l 2 J 1 5 6 7

7 продукту

кiлькiсть осiб, якi звернулись за призначенням компенсацii осiб звiтнiсть 7,00 0,00 7,00

кiлькiсть фiзичних осiб, яким виплачу€ться компенсацiя за надання

соцiальних послуг, осiб, з них особи з iнвалiднiстю I групи осiб звlтнlсть 5,00 0,00 5,00

кiлькiсть фiзичних осiб, яким виплачусться компенсацiя за осiб звlтнlсть l,00 0,00 l,00

l 2 ,l 5 6 7

надання соцiа.льних лослуг, осiб, з них громадяни похилого BiKy

l

l

J



1.00 0.00 1.0t)звiI HicTb

l
осiбкiлькiсть фiзичних осiб. яким виплачусться компенсацiя ]а надання

соцiаJlьних послуг, осiб. з них особи з iнвалiднiстю ll групи

\.ll ::I,ъ
1 якостl

ý

l00.00вlлс.llитома вага кlлькостl при,lIlачеIlих компенсацiй до кiлькостi

]всрпеllь -]а при ]llачсIlIlя\! KoMпeHcallll

о

4

мiськпй голова

ПОГОД)tЕНО:
Фiналсовий вiддiл эиконавчого комiтегу Заводськоi Micbкo'i ради

вiллiлу виконавчого KoMiTeTy 3аволськоi MicbKoT рали

Bi rаliii ('ИЛ()I'l1I lK()

,.'- свiглана IЩЕНко
с

а

о

о
-.,]

YJ

l

\

\



ЗАТВЕРДХ(ЕНО
Наказ MixiФepФBa фiнанФв Украiни
26 фрпня 2014 pory N,8Зб
(у редаtцii на{азу MiнaФepcтBa фaнансiв Украiни
вiд 29 rрудня 201Е роху м 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

Виконавчий KoMiTgT ЗаводськоТ MicbKoТ рали

(наiменування головного розпорядsпка

коштiв мiсцевого бюджФу )

0200000

l0,01.2023 р. ]Ф 05

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoi рали 4396l l99

2.

(код Програмноi шасифiкацii видаткiв та

кредlrryвання мiсчевого бюджqу)

02 t 0000 Виконавчий KoMiTsT ЗаводськоТ MicbKoT рали

(вайменувавня головного ро3порядника коштiв мiсцевого бюджgry ) (код за С.ЩПоУ)

4з96 l l 99

(код ГlроФамноi mасифiкачii вплаткiв та

кредиryваняя мiсцевого бюджФу)

(наliменування вiдповiдшьного виконавщ) (код ra еДРпоУ)

з. 02l]2з0 ]2]0 lo70 ВИДаГ0, ПФ'ЯЗаНi З НаДаНЯЯМ ПimР'МКИ *Ч'-"::_j::]_11^ 
1655800000

га/або ем,ryйо9ая,м ослбам у зв'яliry iз введеянrм восяяоrо gгдву '- -_"-' * "
,, hолФ,н}uýчъю lТtrnфюпщюющф rйюшгйп lюдпщ|

Фiкш*Ф*щ) *;;,;;i;;-;;; ffi*ffiffi l'*Фмм@,фбФеry)

4, обсяг бюджсгних призначенrбюджегних асигнувань ,1!9o0Q тивень , у тому числi залального фонду - 10(Ю00 грrвень та спецiального фонлу - О
гривень .

5. Пiдстави для виконання бюдкетноj програми

'ПDо бюдrкег ЗаводськоТ Micbкoi т€риторiалшоi г!омsди яа 2023 piк".

6. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалi]ацiя бюдr(етноi програми

N9

зlп
I_|iль лержавноi полiтики

l Забезпечення перевезень ВПО та доставки гуманiтарноi доромоги

7. Мета бюджетноТ програми



Ns

з/п
Завдання

l Забезпечення пiдтримки ВПО у зв'язку з введеням во€нного стану

9. Напрями використання бюджетних коштlв

N,,

з/л
Напрями використання бюджgгних коштiв Загмьний фонд Спечiальний фонл Усього

7 3 1 5

l Пiлтримка ВПО - послуги з перевезення осiб та доствка ryMaHiTapHoi лопомоги l00 000 0 l00 000

Усього l00 000 0 l00 000

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у скJIадi бюджетноТ програми

N9

з/п
Найменування мiсцевоТ / регiональноТ програми Загмьний фона Спецiмьний фонд Усього

l 2 J { 5

l Програма "Правопоряаок та безпека в громадi"на 2023 piK l 00 000 0 l 00 000

Усього l00 000 0 l00 000

l l. Результативнi покulзники бюджетноI програми

мiський голова Вiталiй СИДОРЕНКО
(в.ине iM'r.

.-- Свiтлана IЩЕНКОе4r//
(пiдпк)

Одиниця вимiру .Щжерело
iнформацiт

Загальний фоrш
J,lъ

зlп
IIоказники Спечiаrrьний фонл Усього

) .ll z 5 6 7

l затрат

грн.Витрати на надання допомоги кошторис l00 000,00 0,00 l 00 000,00

2 продуlсгу

Кiлькiсть гtеревезень ВПО од. мережа 50,00 0,00 50,00

од. мережа 50,00Кiлькiсть доставок ryMaHiTapHoi лопомоги 0,00 50,00

,3 ефекrивностi

грн.Серелня BapTicTb послуги розра{унок (f l 000,00 -:#Q l 000,00

4 якостt 1у ,кё:::, 1"]\
вiдс. ики l00,00 {овiдсоток наданоi допомоги

о
хо

б

*

*

$
\

4коД
*у ьк Ёр

(В]аск iм't. ГIРl3ВИtЦЕ)

l

\{

(u.or\ l00,00

rý7 N$



ЗАТВЕРМЕНО
Наказ MiHlФepcтBa фiнансiв Украlни
26 серпня 2014 року N9 836
(у редакцii наказу MiHimepcтBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради

( найменування головtsого розпорядника

коштiв мiсцевого бюлжеry )

0200000

l0.01.2023 р. JФ 05

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoi рали 4з961],99
(кол Програмвоi шасифiкаuii видаткiв та

кредиryвання мiсчевого бюлжmу)

02 t 0000

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюдхеry ) (код за СЛРПОУ)

4з961 199aL. Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради
(кол Програмноi шасифiкачii вилаткiв та

кредиryвання мiсчевого бюлжету)

02l3242 з242

(найменування вiдловiдшьного виконавш)

l 090 Iншi заходи у сферi соцiального захисту i соцiального забезпечення

(код за €ДРПОУ)

l 655800000
(код (найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною шасифiкачiсю видаткiв та (кол бюлжеry)

кредиryванЕя мiсцевого бюджmу)

4. Обсяг бюддепц-rх призяачепь/бюдкетlrих асигЕуваlrь -.LrOq000 гривепь , у тому ,п-rслi загального фонду - IIQQQQQ гривевь та спецiа,ъuого фоЕду _ 0
гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми

2023 pix", рiшення двадrить п'ятoi cecii ЗаводськоI Micbкoi ради восьмою сt(,lиl(aяня "Про бюджет Заводськоi Micbкo-I терпюрiальяоi rромади на 202З piк".

6. Цiлi державIrоi полiтики, ва досягнення яюIх спрямоваЕа реалiзацiя бюджеп{оТ програми

(код Програмноi масифiкачii видаткiв та
кредитуваяня мiсцевого бюджету)

(код Типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсчевого бюлжеry)

шасифiкачii видаткiв та
кредитування бюлжету)

Л9

з/п
I {iль лержавноТ полiтики

l Надання соцiальноТ та MaTepiaJlbHoT допомоги мешканцям громади, якi € соцiально мЕLло захищеними або олинились в тяжких житт€вих обставинах



7. Мета бюджетноi програлли

Забезпечення дiяльностi iнших закrrадiв у сферi соцiального захисту i соцiального забезпечення

8. Завдання бюджетноi програми

Jф
зlп

1

Завдання

Iншi захоли у соцlаJIьного зах i соцiального забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштlв

Ns
зlп

Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонл

l 2 J 1

1 надання соцiальнот та матерiальнот допомоги 1 500 000 0
Усього l 500 000 0

Усього

l 500 00l

1 500 00t

гривеt

l0. Перелiк мiсцевих / регiонатlьних прогр€lм, що виконуються у складi бюджетноi програми

N9
зlп

Найменування мiсцевоТ / регiональноТ програми Загальний фонл Спечiальний фонд

I 2 J 4

1 Комплексна програма соцiального захисту населення на 2023 piK l 500 000 0

Усього l 500 000 0

Усього

5

l 500 00i

l 500 00l

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

}lъ

зlл
показники Одйниця вимiру .Щжерело

iнформачiТ Загальний фонд Спецiальний фонд

l ) 3 1 5 6

l затрат
обсяг витрат на надання матерiа-пьноТ допомоги на соцiальний
захист BeTepaHiB вiйни та прачi, iнвалiдiв. вдiв та вдiвцiв
померлих учасникiв вiйни,самотнiх пенсiонерiв та iнших
незаможних мешканцiв MicTa, якi потребують пiдтримки

кошторис 600 000,00 0,00

обсяг витрат на надання матерiальноi допомоги на соцiальний
захист лiтей-сирiт та позбавлених батькiвського пiклування дiтей,
якi виховуються у багатодiтних, малозабезпечених, неповних
сiм'ях та сiм'ях, якi опинилися в скJIадних життевих обставинах

грн кошторис 20 000,00 0,00

обсяг витрат на надання матерiальноТ допомоги на соцiальний
захист та пiдтримку обдарованих дiтей

грн" кошторис 30 000,00 0,00

обсяг витрат на надання матерiальноТ допомоги на соцiальний
захист пiльгових категорiй населення

грн" кошторис 600 000,00 0,00

Усього

1

600 000,0l

20 000,0l

30 000,0t

600 000,0(

5

грн.



l 2 3 4 5 6 7
обсяг витрат на надання MaTepi€uIbHoT допомоги на поховання грн кошторис l00 000,00 0,00 100 000"00
обсяг витрат на надання матерiальноТ допомоги з органiзаuiТ
вiдпочинку учасникiв бойових дiй з числа учасникiв АТО/ООС та
членiв ix сiмей

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

обсяг витрат на надання матерiальноТ допомоги з оплати ЖКП
членам сiмей загиблих учасникiв АТО/ООС грн. кошторис l00 000,00 0,00 l00 000,00

,, продукту
кiлькiсть одержувачiв матерiальноi допомоги на соцiальний
захист BeTepaHiB вiйни та прашi, iнвалiдiв, вдiв та вдiвцiв
померлих учасникiв вiйни,самотнiх пенсiонерiв та iнших
незаможних мешканцiв MicTa, якi потребують пiдтримки

осiб звlтнlсть з00,00 0,00 з00,00

кiлькiсть одержувачiв матерiальноТ допомоги на соцiальний
захист дiтей-сирiт та позбавлених батькiвського пiклування дiтей,
якi виховуються у багатодiтних, малозабезпечених, неповних
сiм'ях та сiм'ях, якi опинилися в скJIадних життевих обставинах

осiб звlтнtсть 20,00 0,00 20,00

кiлькiсть олержувачiв матерiальноТ допомоги на соцiальний
захист та пiдтримку обдарованих лiтей осiб звlтнlсть 20,00 0,00 20,00
кiлькiсть олержувач iB матерiальноТ допомоги пiльгових категорiй
населення осiб звlтнlсть 300,00 0,00 300,00
кiлькiсть одержувачiв матерiальноТ допомоги на поховання осiб звlтнlсть 20,00 0,00 20,00

осiб звlтнlсть 4,00 0,00 4,00

кiлькiсть олержувачiв матерiальнот допомоги з оплати Жкп
членам сiмей загиблих ччасникiв Ато/оос осiб звlтнlсть 12,00 0,00 l2,00

3 ефективностi
серелнiй розмiр наданоТ матерiальноi допомоги на соцiальний
захист BeTepaHiB вiйни та працi, iнвалiдiв, вдiв та вдiвцiв
померлих учасникiв вiйни,самотнiх пенсiонерiв та iнших
незаможних мешканцlв MicTa, якi по]гребують пiдтримки

грн розрахунок 2 000,00 0,00 2 000,00

середнiй розмiр матерiальнот допомоги на соцiальний захист
дiтей-сирiт та позбавлених батькiвського пiклування дiтей, якi
виховуються у багатолiтних, малозабезпечених, неповних сiм'ях
та сiм'ях, якi опинилися в скJIадних життсвих обставинах

грн розрахунок l 000,00 0,00 l 000,00

серелнiй розмiр матерiальноТ допомоги на соцiальний захист та
пiдтримку обдарованих дiтей

грн. розрахунок 1 500,00 0,00 l 500,00
серелнiй розмiр матерiальнот допомоги пiльговим категорiям
населення грн" розрахунок 2 000,00 0,00 2 000,00
середнiЦрозмiр допомоги на похованнrI грн. розрахунок 5 000,00 0,00 5 000,00
серелнiй розмiр допомоги з органiзачiТ вiлпочинку учасникiв
бойових дiй з числа учасциrсiц АТО/ООС та членiв ix сiмей грн розрахунок l2 500,00 0,00 l2 500,00
середнiй розмiр допомги з оплати ЖКП членам сiмей загиблих
учасникiв АТО/ООС грн розрахунок 8 300,00 0,00 8 300,00

4 якостt

кiлькiсть одержквачiв матерiальноТ допомоги з
органiзачiiЪiдпочинку учасникiв бойових дiй з числа учасникiв
Ато/оос та членiв ix сiмей



J .l 5 бl ,

вiдс. l00,00питома вага кiлькостi громалян яким надасться допомога до
кlлькостl якi
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мiський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого koMiTery Заводськот MicbkoT рали

вiддiлу виконавчого KoMiTery ЗаводськоТ мiськоI рали С/r./
("ш*) 

-

Вiталiй СИДОРЕНКО

,/' Свiтлана lЩЕНКО
(Власне iм'я, ПРIЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРМЕНО
Наrаз МiнiФе@а фiнансiв Уrраiни
26Фрпня2Оl4року М8Зб
(у реда(цii наказу МiнiФерстба фiханов У(раiни
вiд 29 rрудня 201Е року Nr 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради

(наt'iменування головного ро]порядниха

коштiв мiсцевого бюджту )

l0.01.2023 р. Nч 05

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTgT Заводськоi MicbKoi рали 4396l l990200000
(код ПроФамноi шаспфiкацii видаткiв та (sаilменування головвого ро3порядника коштiв мiсцевого бюджегу ) (код за сДРпоУ)

2

кредrryвання мiсцевого бюджту)

02 l0000 Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoi ради 4з96l l99
(наilменування вiдповiдшьного виконавщ) (код за еДРПОУ)

(код Програмноi класtrфiкачii впааткiв та

хредиryвання мiсцевого бюджФу)

02l50ll
Проведення навчмьно-тренув&lьних зборiв i змагань з олiмпiйських

50l l 08 l0 l 655800000
J видlв

(код Фувкцiоншьноi
класлфiкачii вилаткiв та

крелtrryванвя бюлжту)

(найменування програми згiлно з Типовою проФамною масшфiкаuiсю видаткiв та

кредrryвання мiсцевоrc бюджету)

(код бюджsry)
(код Прграмноi шасифiкачii вшлаткiв та

кредпував!я мiсцевою бюджту)

(код Типовоi програмпоi шасшфiкацii вшдаткiв та

крелиryвання мiсцевого бюджту)

4. обсял бюджgrних призвачень/бюддегних асигнувань -]!9o0Q гривень , у тому чимi загдIьного фоrдУ - rcФOq Фивень та спецiального фондУ - q
гривеяь.

5, Пiдстави дl, виконанвя бюддегноi програми

порядку складаняr, рзгляJу, затвердж€ння та основних ммог до виконаняя кошорисiв бюджФв!х усгвнов" зi змiнами; нцз вiд 2 грудяя 2014 року Лsl195 "Про зФв€рдкнвя cтpyкrp,I

*Йн"* 
"р*",у**" -я бюджriв мiсцсвою самовряJувння, якi не засгосовують прог?амво-цiльового меюду" i Нщаз Мiнiсг€рства Фiнансiв УкраiЪи вiд 29 грудяя 2002 року N9I098

6. Цiлiдержавноi полiтики, надосягнення яких спрямомна реалiзацiя бюджетноi програми

Nc

зlп
I [iль лержавноТ полiтики

йснеl!ня фiзкульт)ряо-масовоi робсги серсл населеяня, пiдтримка регiоншьного рзвитку фiзичноi культ}р, m споr,ry, забgлеi.нвя мmерiальноi базя шя розвпку фiзичвоi

культури та спорту

l



7. Мета бюджетноi програми

Забезпеченн, розвитку олiмпiйських ви,аiв спорту

8. Завдання бюджетноi програми

,lVe

з|п
За8лаlIхя

I IIрове:tення навчa1,1ьно-l,ренувмьних зборiв i змагань з олiмпiйських видiв спорту

9, Напрями Rикористання бкrджетних коштiв

Напрями використання бюджgгних KtrmTiB Загмьний фонл Спсцiаrьний фопд Усьоrсl

l .] {

Провелення навч&,rьно-тренувдlьних 3борiв з олiмпiйських видiв спорту з пiдготовки ло регiональних та
всеукраiнських змагань. l00 000 0 I00 000

Усього l00 000 0 l00 000

l0. lIерелiк мiсцевих / регiонмьних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми

Nц

з/l l
Найменування MicueBoi / регiоtlаlы|оi програми 3агмь}lий фонд Спецiмь}Iий фонд Усьогtl

l 2 J t

Проrрама (Ро]sитку спорту на 202З-2025 роки)
]00 000 () l00 000

l00 000 0 l00 000

l l. Результативнi показники бюджетноi програми

Nt

'п
I lоказники (),rиниuя вимiру Джерело

iнформачiТ
Загмьний фонл Спецiмьний фонд Усього

l .] ,1

l ]aTpaT

кiлькiсть змагань ло fiрогра]иi "Розвйтку боксу на 2022 piK" од,
кilllенr]lарпий ItJIaH на

гIоточпии plK 5"00 0.00 5,00

кiлькiсгь змагань по програмi "Розвитку насгiльного TeHicy на 2022
piK" o,1l,

каIендарний пiан на
Ilоl,очний piK 1,00 0.00 1.00

кiлькiсгь змагань по програмi "Розвитку аматорського фlпболу на

2О22 рiк"

календарний план ва
поточний pik 50.00 (}.00 50.00

I
,1 J ] 7

кiлькiсть змагаяь по програмi "Розвитку та пiдтримки
баскgгболiстiв, волейболiстiв, шахiстiв на 2022 piK"

каJlендарний план на
по,гочний piK 1.00 0.00 1.00

2 п родукrу
кiлькiсъ спортсмепiв, якi берль участь у змаганнях по прогрzlмi

"Розвитку боксу на 2022 piK" осiб да1ll уllрмlнського oo]IlKy 20.0{) 0.00 20.00

Ns

зlп

]

o:'l,



кiлькiсть спортсменiв, якi беруть участь у змаганнях по програмi
"Розвитку настiльного TeHicy на 2О22 рiк"

осiб данi управлiнського облiку 40,00 0,00 40.00

осiб данi управлiнського облiку
кiлькiсть спортсменiв, якi беругь участь у змаганнях по програмi

"Розвитку аматорського футболу на 2022 piK"
l00,00 0,00 l00,00

осiб ланi управлiнського облiку
кiлькigгь спортсменiв, якi беруть у часть у змаганнях по програJ\ri

"Розвитку та пiлтримки баскgгболiстiв, волейболiстiв, шахiстiв на

2О22 рiк"

l0,00 0,00 l0.00

J ефективностi

грн.
серелнi витрати на забезпечення участi одного спортсмена по
програмi "Розвитку боксу на 2022 piK" розрахунок 2 000.00 0,00 2 000,00

серелнi витрати на забезпечення участi одного спортсмена по

програмi "Розвитку настiльного TeHicy на 2022 piK"
грн. розрахунок l00_00 0.00 I00.00

грн. розра,\унок
середнi витрати на забезпечення участi одного спортсмена по

програмi "Розвитку аматорського футболу на 2022 piK"
2 000,00 0,00 2 000.00

грн.

серелнi витрати на забезпечення учасгi одного спортсмена по

програм i "Розвитку та пiдтримки баскетболiстi в, волейболiстiв,
шахiстiв на 2022 piK"

розрахунок 500,00 0,00 500.00

4 якостl

кiлькiсть спотсменiв, якi посiли призовi мiсця по програмi

"Розвитку боксу на 2022 piK"
осiб протокол змагань 5,00 0,00 5,00

кiлькiсть спотсменiв, якi посiли призовi мiсця по програмi
"Розвитку настiльного TeHicy на 2022 piK"

осiб протокол змагань l0,00 0,00 l0,00

кiлькiсть спотсменiв, якi посiли призовi мiсця по програмi
"Розвитку аматорського футболу на 2022 piK" осiб проткол змагань 40,00 0,00 40,00

осiб l"
кiлькiсть спотсменiв, якi посiли призовi мiсця по програмi

"Розвитку та пiдтримки баскутболiстiв, волейболiстiв, шахiстiв на

2022 piK"
l0,00 а, l0.00

Фо

I;7 с)с
,ýа

* 4tоД *ьвУкрд

мiський голова

ПОГО!ЖЕНО:
О; нанiовиЙ вiдjiiл .виконавчо го ком iTeTy Заводськоi м i ськоi рали

_,'начaшьник фiн.ансового вiллiлу виконавчого KoMiTeTy Заводськоi MicbKoi рали

l0.01.2023 р"

м.п.

lлilпяс)

Вiтмiй СИДОРЕНКО

-/- Свiтлана IЩЕНКос/rr4
1пijпяс) (Bracнc l!'я ПРI]вИЩЕ)

д

l



ЗАТВЕРМЕНО
Наказ МiнiстерФва фiнансiв У(раiни
26 серпня 2014 року Ne 8Эб
(у редакцii наказу MiHicTepcтBa фiхансiв У{раiни
вh 29 rрудня 2018 року tф 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комiтgг ЗаводськоТ MicbKoi рали

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюджsгу )

0200000

l 0.0l .202З р. Nl 05

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ мiськоi рали 4з96l l 99
(код Проrрамноi класифiкацi' видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджrу)
(найменування головного розпорядяика коштiв мiсчевого бюлжmу (код за СДРПОУ)

4з96 l l 992 02 l 0000 Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoi ради
(код Програмноi класифiкачii вилаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюлжrу)
(найменування вiдповiдшьного викояавщ) (код за €ДРЛОУ)

J

4. Обсяr бюджетних призначень/бюджетних асигЁувавь -ý090q лривень, у тому числi залмьного фонду - 50ООО гривень та слецiального фонду - 0 fривень

5. Пiдсmви для виконання бюлrr<егноi програми

в!даткiв тв Федfryванм для бющ(Фiв мiсцеюю сзмозряrJиннr. якi не застосову]rгь прФамно-цiльовоm мсюду"; }tшаз Мiнjgгерсва фiЕшсiв Украiни вй 29 грудяя 2002 рку Jфl098

6. Цiлi дерrr<авноi полiтим, на досягнення яких спрямована реaлiзацiя бюдх<Егно1 програми

Л9

з/п
l-I'iль лержавноi полiтики

l Здiйсяеяяя фiзкультWяо-масовоi робmи сер€д васелення, пйтимм регiояшьною розвmку фiзичяоi rультури та споргу. забезпечення Msrepiщbнoi базя дtя розвmку ФiзичяоI

культури та спорту

0215012 5012 0810 I]роведеяня яаачально-треfiувэльнж зборiв i змагаяь з яеолiмпiйських

_ , "*,""no* . , 'Urr8Oф00
{iфпфчdшфiшdш!!аr (щтiпоfr прryl'dщфшUirшЁп (@]Ьl@ошцd ю.тr,оtфпFр!Фщофiщjфш6!п lФ6@ф

фщЕшriсвофбФщ) "р-,,о*-"I"*-ьщl 
мвф'Ещ!Щlп 

'pФфDшiшбоФ)



7. Мета бюджетноТ програми

Забезпечення розвитку неолiмпiйських видiв спорту

8. Завдання бюджетноТ програми

NlI

зlп
Завдання

l Проведення навчz}льно-тренувiulьних зборiв з неолiмпiйських видiв спорту з пiдготовки до регiональних змагань

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

N9

з/п
Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спечiальний фонл Усього

l 2 J ,l 5

l
Проведення навчально-тренувlIльних зборiв з неолiмпiйських видiв спорту з пiдготовки до регiональних та

всеукраТнських змагань.
50 000 0 50 000

Усього 50 000 0 50 000

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у скJ]адi бюджетноТ програми

Iривень

Nlr

зlп
Найменування мiсцевоi / регiональноi програми Загальний фонл Спецiальний фонд Усього

l 2 3 4 5

l
Програма <Розвитку спорту на 2023-2025 роки> 50 000 () 50 000

Усього 50 000 0 50 000

1 l. Результативнi показники бюджетноТ програми

Ng

зlп
[Iоказники Одиниця вимiру !,жерело

iнформачii
Загальний фонл L]пецiальний фонд Усього

l 2 ] 1 5 6 7

I затрат

кiлькiсть змагань по програмi "Розвитку мiнiфутболу на2022 piK" од.
календарний план на
поточнии plk

1,00 0.00 1.00

кiлькiсть змагань по програмi "Розвитку r,a пiдтримки спортсменiв
бойового мистецтва ".Ц,ракон" , кiокушин-карате, тхеквондо, муай-

тай, кiкбоксингу на 2022 piK"
од.

календарний план на

поточнии plk 5,00 0,00 5,00

2 продукту

l 2 1 5 6 7

кiлькiсть спортсменiв, якi беруть участь у змаганнях по програмi

"Розвитку мiнiфутболу на2022 piK"
осiб ланi управлiнського облiку 50,00 0,00 50"00



осiб данi управлiнського облiку 30,00
кiлькiсть спортсменiв, якi бер)"Iь участь у змаганнях по програмi

"Розвитку,га пiдтримки спортсменiв бойового мистецтва "Дракон" ,

кiокушин-карате, тхеквондо, муай-тай, кiкбоксингу на 2022 piK"
0,00 30,00

l ефекгивностi

грн розрахунок
серелнi витрати на забезпечення участi одного спортсмена у
змаганнях по програмi "Розвитку мiнiфутболу на 2022 piK"

600_00 0,00 600,00

грн. розрахунок

серелнi витрати на забезпечення участi одного спортсмена у
змаганнях по програмi "розвитку та пiдтримки спортсменiв
бойового мистецтва ".Щракон" , кiокушин-карате, тхеквондо, муай-

тай, кiкбоксинry на 2022 piK"

700,00 0,00 700,00

4 якостl

осiб протокол змагань 30.00
кiлькiсть спортсменiв. якi посiли призовi мiсчя у змаганнях по

програмi "Розвитку мiнiфщболу на 2022 piK" 0,00 30,00

осiб ьф*"f l5,00

кiлькiсть спортсменiв, якi посiли призовi мiсчя у змаган}lях по

програмi "Розвитку та пiдтримки спортсменiв бойового мистецтва

"[ракон" , кiокушин-карате, тхеквондо, муай-тай. кiкбоксинry на

2022 piK"

l5,00

л

мiський голова

ПОГОЩЖЕНО:

Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTeTy Заводськоi MicbKoi рали

начальник фiнанЬqвого вiллiлу виконавчого KoMiTeTy Заводськоi MicbKoi рали

Вiталiй СИДОРЕНКО
(Biacнe i!'я.

,/- Свiтлана lЩЕНКО

l, (Вfiсяс irir. пРlзВиlЦЕ)

.2023 р.

\ ,/

.*f,ffi
К:::: ы

*

*,+
,a



ЗАТВЕРМЕНО
Нахаз MaнiФepcтBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року N9 8З0
(у редакчii наrcзу MiHiФepoтBa фiнансiв У(раiни
вИ 29 грудня 2018 року М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комiтgг Заводськоi мiськоi ради

(найменуванвя головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюджеry )

0200000

l0.01.2023 р. Nэ 05

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoi ради 4396 1 1 99
(код Програмноi класифiкацii вtrдаткiв та (наitменування головного розпорядника коштiв м|сцевого бюджsry (код за €ДПОУ)

4396l l99

кредиryвання мiсцевого бюджту)

0210000 Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoi рали
(код Програмноi класlrфiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджету)

(найменувавня виконавщ)

504 l 08l0 Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних споруд

(код за еДРПОУ)

l 6558000000215041
(код Функцlональноl (найменування бюджФноi програмл згiдно з Типовою програмною класифiкацiею видаткiв та (коа бюажmу)

кредхтування мiсцевого бюлжеry)

4. Обсяr бюджсгних призначень/бюддегних асигпУвань -ЗО090 гривень , у тому числi загальноло фонду ЗQФ0 гривеяь та слецiмьного фонд, _ о гривень

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми

порядку сшддшш, рзгляд/, затвердiеяня та Фновних в!мог до виконшяя кошторrсiв бюлкетнув усгмов" зi змiнами; нахаз вй 2 грудш 2014 року N91l95 "пр зmвФджвнш струкгур,

6. Цiri державноi полiтики, на досяrнення якtD( спрямована ремiзацiя бюдксгноi програми

Ng

зlп
L{iль лержавноТ полiтики

l
Здiйснення фiзкультурно-масовоi роботи серед населення. пiдтримка регiонuшьного розвитку фiзичноi культури та спорту, забезпечення бази для розвитку фiзич Hoi культури та
спорту

(ход Програмноi класифiкацi'i видаткiв та

кредиrysання мiсцевоrо бюджrу)
(код Типовоi проФамноi ýас}tфiкацii вlrдаткiв та

креашування мiсчевого бюджеry)
класифiкачii вилаткiв та
кредитування бюлжту)

l.

2.

J.



7. Мета бюдкетноi програми

36ереж€яня та пИт?пмm в яшdвому т€хвiчному Фаяi iсlrуючоi йережi спортrвнlа( споруд та спорш.нп споруд громадсъких орmяiзацiй ФiзкультFяо-спортпноi спрямовзfост i,

заб€зпеченш rx ф€ктявною викориоаннядлr проедення слортивнп злодiв

8. Завдання бюдхегноi програми

лъ

зlп
Завдання

l
Утяманвя в валокяому Фшi iснуючоТ Mepc,Ki спорmвних споруд ком}ъальяоТ форми власяосгi та здбезлечеяЕя iх фопиввою функцiонувавня для пров€деfiня спортивяих заходiв

9. Напрями використання бюджетних коштiв

гривень

ЛЪ

зlп
Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

t
1 J ,l 5

l
Утримання в нмежному cTaHi iснукlчоi мережi спортивних споруд комунальноi форми власностi та

забезпечення ix ефективного функчiонування для проведення спортивних заходiв
]0 000 0 30 000

Усього J0 000 0 30 000

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у скJ]адi бюджетноТ програми

гривень

Ns

з/л
Найменування мiсцевоi / регiональноi програми Загальний фогrл Спечiальний фонл Усього

l а J 4 5

l
Програма кРозвитку спорту на 2023-2025 роки> 30 000 0 30 000

Усього 30 000 0 30 000

1 l. Результативнi показники бюджетноТ програми

Ng

зlп
показники Одиниця вимiру

ffжерело
iнформачii

Загальний фонл Спечiмьний фонл Усього

l 2 3 ,t 6 1

l затрат

кiлькiсть комунальних спортивних споруд, видатки на

утримання/налання фiнансовоi пiдтрим ки яких./яким здiйснюються
з бюджету

од. мережа 1,00 0,00 l,00

7 продуlсгу

кiлькiсть спортивних заходiв на комунальних спортивних спорудах,

видатки на утримання/надання фiнансовоi пiдтримки яких/яким

здiйснюються з бюджету
од,

календарний план на
поточний piK

20,00 0,00 20,00

3 ефективностi

серелнi витрати на функцiонування однiеi спортивноi споруди грн. кошторис з0 000,00 0,00 з0 000,00

I 3 ,1 5 6 7

5

z



4 якостt

вiдс. l00.00

динам i ка* * кiлькостi спортивних за.ходi в ( навчаrrьно-тренувirльних

зборiв, змагань), що проводяться на комунirльних спортивних
спорудах видатки на угримання/надання фiнансовоi пiдтримки
яких/яким здiйснюються з бюджету, порiвняно з минулим роком

l00.00

мiський голова

ПОГО,ЩЖЕНО:

Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTeтy Заволськоi MicbKoT ради

начaцьник фiнансового вiддiлу виконавчого комiтсгу Заводськоi MicbKoi рали

Вiтапiй СИДОРЕНКО
(в]асне ifr-

Свiтлана IЩЕНКО
(В]аснс i!'я- ПРlЗВИU_Е)

ь-
,9ь.



ЗАТВЕРДЖЕНО
HaG3 МiнiФерфва фiнансiв Украiни
26 фрлня 2014 року Ne 8Зб
(у peдaк|-lii на{азу МiнiФерства фiкаясis У(раiни
вiд 29 .рудня 2018 року N! 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий дOкумент

Виконавчий комiтgг ЗаводськоТ MicbKoi рали

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсuевого бюджеry )

0200000

l0.01.202З р. Nч 05

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoi рали 43961 l99
(код Програмноi масифiкачii вллаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджеrу)

02I0000

(найменування головного розпоряднrlка коштiв мiсцевого бюджЕrу

2 Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoi ради

(код за

4396 l l 99

J

(код Програмноi шасифiкачii видаткiв та

кредиryваяня мiсцевого бюджеry)

02lб013 601 3

(наriменування вiдповiдшьного виконавця) (код за €ДРПОУ)

0620 Забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного господарства l655800000
(код Функцiонмьвоi

класифiкаuii вruаткiв та
крелиryвання бюлжту)

(наriменуваняя бюажтноi програмл згйно з Типовою програмною хласифiкацiсю виfrткiв та
кредиryванвя мiсчевого бюджту)

(кол бюлжrу)
(Kol Програмноl класифiкачii влдаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджеry)

(код Типовоi проФамноt масифiкаuii виааткiв та
кредлування мiсчевого бюджеry)

4. Обсяг бюджсгних призначевь/бюркетних асигкуваяь -:!Ц|О00 гривень , у тому числi загаJIьного фоЕду - 1oo00o гривень та слецiального фоrду - q
гривеяь.

5. Пiдстави для виконаняя бюджетяоi прогрми

терЁгорiальноТ громади на 202З pix".

6. Цiлi державноi полiтики, на досяrнення яких спрямоваяа реаэriзачiя бюлкегяоi лроrрами

N9

зlп
I {iль державноТ полiтики

l Виконання власних самоврядних повноважень

7. Мета бюддетноТ програми

Забезпечення належноi та безперебiйноi роботи водопровiдно-каналiзацiйного господарства

8. Завдання бюджетноТ програми



Ns

зlп
Завдання

l Забезпечення надання пiдтримки пiдприемствам волопровiдно-каналiзацiйного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштiв

Nq

зlл
Напрями використання бюджgтних коштiв Загальний фонд Спечiальний фонл Усього

l а J ,l 5

l Забезпечення надання пiдтримки пiдприсмствам волопровiдно-канмiзацiйного r'осподарства l00 000 0 l00 000

Усього l00 000 0 l00 000

10" Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноТ програми

Ns

з/п
Найменування мiсцевоТ / регiонмьноi програми Загальний фонл Спеuiальний фонл Усього

I
, J ,l 5

l Комплексна програма "Благоустрiй на 2023 piK" l 00 000 0 l 00 000

Усього l00 000 0 l00 000

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

мiський голова Вiтzuriй СИДОРЕНКО
(вшсие iiIя. гIРIзВиШlЕ)

fiОГОЩЖЕНО:
Фiкансовий вiддiп.виконавчого KoMiTeTy Заволськоi MicbKoT ради

наЧалЬiiик фiуансового вiллiлу виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT рали

l0.01.202J р.

м,п.

-- 
Свiтлана IЩЕНКО

Одиниrц вимiру ffжерело
iнформачii

Загальний фонл
Ng

зlп
I lоказники Спеuiа.льний фонл Усього

3 .l 5l 2 6 7

l затрат

од. мережа 1,00
кiлькiсть пiдприемств волопровiдно-каналiзацiйного господарства,

якi потребують пiдтримки
0.00 l,00

2 продукту

од. мережа 1,00 0,00
кiлькiсть пiдприсмств водопровiдно-каналiзацiйного господарства,

я ким планусться наJIання пiдтримки 1,00

3 ефективностi

грн, кошторис l 00 000,00середня сума пiдтримки одному збитковому пiдприсмству 0,00 l 00 000,00

llякостI4

вlдс. l00.00
вiдсоток пiдприсмств водопровiдно-каналiзацiйного господарства
яким планусться надання дотацii, до кiлькостi пiлприсмств, якi if
потребують

l00,00

ý ýо

(В]аснс iM'i, ПРl]ВИlЦЕ)

ш.
\ý

д
,ъ_

}3тъ

q



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHifrepfrBa фiнансiв Украiни
26 серпня 20,14 року М 836
(у редакцii наказу MiHicтepФBa фiнансiв Украiни
вИ 29 грудня 2018 року Ne 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT рали

(найменування головного розлорядника

коштiв мiсцевого бюджету )

0200000

l0.01.2023 р. N9 05

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради 4з96l l99
(код Програмноi шасифiкачii видаткiв та

к?едиryвання мiсцевого бюлжеry)

02l0000

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюлжеry )

2 Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради

(код за СДРПОУ)

4з96l199

J

(код Програмноi шасифiкачii видаткiв та
кредитування мiсцевого бюджету)

021б020 6020 0620

(найменування вiдповiдаьного виконавru)

Забезпечення функчiонування пiдприсмств, установ та органiзацiй,
що виробляють, виконують тrабо надають житлово-комунальнi

(код за СДРПОУ)

l 655800000

(кол Функuiоншьноi
шасифiкацii видаткiв та
кредитування бюлжету)

(найменування бюдхетноi програми згiдно з Типовою проIрамною шасифiкачiсю видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry)

(кОД
(кол Лрограмноi шасифiкачii видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджету)
(кол Типовоi процамноi шасифiкаuii вилаткiв та

креднтування мiсцевого бюдхету)

4, Обсяг бюддrcтЕих призвачевь/бюдя<етв&х асигнувавь -40000Ф гривень , у тому числi загального фовлу - 4000000 гривевь та спецiа,rьпого фовду _ Q
гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми

мiськоi ради восьмоm скликання "Про бюдrкет Заводсько'f мiськоi rcриторiальноТ фомади на 2O2З рiк",

6. Цiлi державяоi uодiтики, па досягпенця яких спрямоваIrа реалiзадй бюджетноТ програми

ль
зlп

l забезпечення що надають житлово- HaJIbHl ,гип

I-{iль лержавноi полiтики



7. Мета бюджетноi програми

Забезпечення належноТ та безперебiйноТ роботи ремонтно-будiвельних органiзачiй житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетноi програми

Ns
з/п

l

Завдання

забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштiв

ня ,та lзацlи, що таlабо надають ги

грив€

Напрями використання бюджетних коштiвN9

зlп
Загапьний фонл Спечiальний фонл

l 2 J 4

2 Забезпечення функчiонування ремонтно-будiвельних органiзацiй житлово-комунального господарства 4 000 000 0

Усього 4 000 000 0

Усього

5

4 000 0(

4 000 0(

10. Перелiк мiсцевих / регiональних ттрограм, що виконуються у складi бюджетноi програми

Ns
з/п

Найменування мiсцевоi / регiональноТ програми Загальний фонл Спецiальний фонд

l 1 J {

l Комплексна програма "Благоустрiй на 202З piK" 4 000 000 0

Усього 4 000 000 0

Усього

5

4 000 0(

4 000 0(

1 1. Результативнi показники бюджетноТ програми

Ns
зlл

показники Одиниця вимiру .Щжерело
iнформаuii Загальний фонл Спецiальний фонд

Jl , 1 5 6

1 затрат
обсяг видаткiв тис.грн, кошторис 4 000 000,00 0,00
кiлькiсть ремонтно-будiвельних органiзачiй житлово-
комунiulьного господарства, якi потребують пiдтримки

од. мережа l,00 0,00
,, продукту

од.
кiлькiсть ремонтно-будiвельних органiзаuiй житлово-
кому нiшьного господарства, яким планусться надання пiлтрим ки

мережа l,00 0,00

3 ефективностi

тис.грн.середня сума пiлтримки однiеТ ремонтно-будiвельноТ органiзачiТ
житлово-кому н€цьного господарства розрахунок 4 000 000,00 0,00

4 якостl

вiдсоток кiлькостi ремонтно-будiвельних органiзаuiй житлово- вlдс. розрахунок l00,00 0,00

Усього

4 000 000,с

l,c

l,C

4 000 000,с

а

l00,C



л

(d о

{,"

6

* *
$ts_

коа 4
УкрА

l ) J .l 5 6 7

комунчrльного господарства, яким планусться надання пlдтримки,
кlлькостl iT

мiський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTery Заводськоi MicbKoТ рали

начa}льник фiнансового вiддiлу виконавчого KoMiTery ЗаводськоТ MicbKoT ради

Вiталiй

/ Свiтлана IЩЕНКО
(Власне iм'я, ПРIЗВИЩЕ)

*

.6

tод

*

4 1

сь{Э_

т6'ьоls=
l{

4

t\



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наtаз MiнiФepfrBa фiнансiв УхраТни
26 сёрпня 2014 року N9 8Зб
(у редакцiI наказу МiнiберФва фiнансiв Украiни
вiд 29 rрудня 2018 року м 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoT рали

(наriмевуванвя головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюджеry )

0200000

l0.01.202З р. М 05

Паспорт
бюджетноI програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoi ради 4396l 199
(код Програмноi шасифiкацii видаткiв та

кредиryваняя мiсцевого бюджеrу)

(наilмеяування головноrо розпоряднлка коштiв мiсцевого бюджсry ) (код за СДРПОУ)

4396 l l 992. 02l0000 Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ мiськоi рали
(код Профамноi класифiкацii вндаткiв та

кредитуаанfl я мiсцевого бюдхоу)
(найменування вlдповlдмьного виконавщ)

6030 0620 Органiзачiя благоустрою населених пунктiв

(код за С,ЩПОУ)

l 655800000J 02 t 6030

(код Програмноi шасtlфiкацii видаткiв та

кредитування мiсцевого бюджЕry)

(код Типовоi програмноi класвфiкацii вilдаткiв та
кредшryванsя мiсцевого бюджоу)

(код Функцiоiмьно'i
класифiкаuii видаткiв та
крелитування бюлжиу)

(на;rменуваиня бюджФноi програми згiдно з Типовою програмною класифiкачiсю видаткiв та
кредиryвання мiсчевого бюджеry)

(кол бюджеry)

4. Обсяг бюджетвих прrзяа'rень/бюджетних асигнумнь -€080000 гривень , у тому числi загальвого фоцду - боOооо0 гривень та слецiального фонду _ q
гривень .

5. Пiдстави ди виконання бюлхегвоi програми

мiсцевв бюд€гiв, наказ МiяiФерФЕ фiяансiв УкраrЪ, вИ 29 rрудн, 2002 року ЛЪ |098 "Про ласпорrи б!одкстних прогре"; наказ вй 23.0З.2021 лЪ 609 "про }аювп оmати прецi

рбiтяихiц зайвmпх оftлуговуваяшм оргшiв виконаsчоi ыlади, мiсцевою самовряд)вшш п ix вrкововчих оргмiв, оргшiв прок}рsг)ти, судiв Е iяшш оргаяir'. рiшенgя двадцяь п,поi
Фii ЗsодсюТ MicbKoi радй 'TIpo бюдег Заюдськоi MicbKoi т.ршорiшьяоi rромадв на 202З piк".

6. Цiлi д9ржавноi полiтики, на досягнення яких спрямована рмiзацiя бюджетноi програllи

N9

з/п
Цiль державноТ полiтики

l Створення умов, сприятливих для життсдiяльностi людини

7. Мета бюджетноТ програми

Пiдвишення рiвня благоустрою Miсra



8" Завдання бюджетноТ програми

9. Напрями використання бюджетних коштiв

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноТ програми

1 l. Результативнi показники бюджетноТ програми

Ng

зlп
Завдання

l Пiдвищення рiвня благоусr,рою MicTa

2 Забезпечення утримання в нмежному технiчному cTaHi об'ектiв дорожнього господарства

J Проведення поточного / капiтального ремонту об'сктiв транспортноi iнфраструктури

4 Забезпечення утримання та поточного / капiтального ремонту гiдротехнiчних споруд

5 Забезпечення облапrтування та утримання окремоТ територiТ (парку, скверу тощо)

6 та утримання на нirлежному piBHi зеленоi зони населеного пункту та полiпшення його екологiчних умов
7 Утримання в належному cTaHi земель водного фонлу (пляжiв, зон вiдпочинку тощо )

8 Утримання в належному cTaHi об'сктiв, задiяних в прийомi поверхневого стоку в доlцову каналiзацiю (очисних споруд, насосних станцiй, вiдкритих колекторiв)

9 ня функчiонування мережi громадських вбиралень

l0 Забезпечення благоустрою кладовищ

N9

з/п
Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

l 7 3 1 5

l Пiдвишення рiвня благоустрою MicTa 6 000 000 0 6 000 000
Усього 6 000 000 0 6 000 000

гривень

гривень

Nj,

зlл
найменування мiсцевот / регiональноi програми Загальний фонд Спечiальний фонл Усього

1 2 J ц 5

l Комплексна програма "Благоустрiй на 2023 piK" 6 000 000 0 6 000 000
Усього 6 000 000 0 б 000 000

Ns

з/п
показники Одиниця вимiру !жерело

iнформачiТ Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

t ] 1 5 6

l затрат

кiлькiсть штатних одиниць прачiвникiв по благоустрою од. штатний розпис з 1,00 0,00 з 1,00
l 1 J 4 : 6 7

витрати на благоустрiй всього грн. кошторис 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00



кlлькlсть полlгонlв кlлькlсть полlгонlв oll звlтнlсть 1,00 0,00 I.00

кlлькlсть кладовищ од. звlтнlсть l5,00 0,00 I5,00
продукту,

км.
протяжнiсть дорожного полотна якi обслуговують комунЕlльнi
пiдпри€мства

план територll громади l39.00 0,00 l39.00

протяжнiсть тротуарних дорiжок км. план територiТ громали l2,00 0,00 12.00

протяжнiсть вуличного обслуговування км. план територll громади 70,00 0,00 70,00

площа кладовищ, благоустрiй яких планусться здiйснювати тис.га план територll громади 0,35 0,00 0,35
ефекгивностi3

грн кошт!середньорiчнi витрати на утримання благоустрою MicTa Ip". I 6 000 000.00 0,00 6 000 000.00
1 якостl -ffi ýь

вiдсоток виконання робiт по благоустрою MicTa вiдс. / l00.00 ,аd ýýd -#,"u}ý, 100,00

d

схо
ý
Фа *

4frоД
* tsу t1кр

мiський голова

ПОГО!ЖЕНО:
Фiнансовий вiццiл виконавчого KoMiTeTy Заволськоi MicbKoT ради

начальник фiнансового вiл,riлу викOнавчого KoMiTeTy Заводськоi MicbKoT рали

l0,01.2023

м.п.

fu ,/- Свiтлана IЩЕНКо

Вiталiй СИДОРЕНКО
(В]аснс

р.

l

ъtА
Zо*.:'ч о',



ЗАТВЕРМЕНО
Наказ MiHicTepcтBa фlнансjв Ухраlни
26фрпня2014року М836
(у редакцii наказу МiнiФерФsа фlнансiв УкраТни
вiд 29 rрудня 2018 Фку N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / рrrзпорялчий документ

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoT рали

(найменування головного розпоряднлка

коштiв мiсцевого бюлжеry )

0200000

l0,01.2023 р. Nл 05

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoi ради 4396l l99
(код ПрограмноТ шасифiкацii влдаткiв та

кредитування мiсцевого бюлжту)

02l0000

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджту )

2 Виконавчий KoMiTer, Заводськоi MicbKoi ради

(код за СДРПОУ)

4396l l99

з

(код Програмвоi класифiкацii видаткiв та

хредlп уваняя мiсчевого бюаксry)

02 l 7t30 71 30 042 l

(найменування вiдповiдмьного виконавuя)

Здiйснення заходiв iз землеустрою

(код за С.ryПОУ)

l 655800000
(код Фуякцiоншьяоi

шасифiкачii видаткiв та
кредиryвання бюджФу)

(наriменування програми з Тлповою програмною класифiкацiею видаткiв та (код бюджrу)
кредитувавня мiсцевого бюджgry)

4. Обсял бюджетвих призначень/бюджетних асигнуваяь -:l8000Q rривень , у тому числi зalг{tльного фоrry - rcаФo гривеfiь та спецiального фо"ду , q
гривень .

5. Пiдсmви для влкононня бюдrкетноi програми

оцiяку з€мсль", нжаз мiнiсгерсгва фiшdв УФаIяи вiд 26,08,20l4 N9836 "Пр деrкi пmання 3апровздження проФамяо-цiлювою мФду схладання те мкояанш iсц€вих бюдGгiв'(зi
змiнами), рiшевш двq4цть п'rтоi cecii ЗаводськоТ MicbKoi ралr восьмого скликанн' 'Пр бюдr€т Заводськоi Micbкoi т€рmорiальяоi rромадfi на 202] pix",

6. Цiлi дер}r@вяоi полiтики, на досяaнення яких спрямована раrriзацiя бюджегноi програми

Л9

зlп
IJiль державноi пtlлiтики

l Забезпечення збереження, рацiонfulьного використання земельних pecypciB та ix охорона

7. Мета бюджетноi програми

Забезпечення стаJlого розвитку земельного господарства

8" Завдання бюджетноТ програми

(код Програмно'i класифiкачil вlrлаткiв та

кредuryвання мiсцевого бюджоу)
(код Типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та

кредиryванн, мiсцевого бюджиу)



Ns

з/п
Завдання

l Прове.аення iнвентаризачii земель та розробка проектiв землеустрою

9. Напрями використання бюджетних коштiв

Ns

з/п
Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонл (iпечiальний фонл Усього

l 2 J 1 5

l Провелення iнвентаризашii земель та розробка проектiв землеустрою l00 000 0 l 00 000
Усього l00 000 0 l00 000

10" Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у скjlадi бюджетноТ програми

Ns

з/п
Найменування мiсцевоi / регiонатtьноТ програми Зага,тьний фонл Спечiальний фонл Усього

l 2 J { 5

l Програма "Розвитку земельних вiдносин на 2023 piK" l 00 000 0 l 00 000
Усього l00 000 0 l00 000

l l. Результативнi покilзники бюджетноТ програми

мiський голова Вiталiй СИДОРЕНКО

l0.01.2023 р.

м.п"

сИrl Свiтлана IЩЕНКО

(Власне lм'л.

Одиниця вимiру
N,l

зlп
показники !,жерело

iнформачiТ
Загмьний фонд Спецiальний фонл Усього

Jl 2 4 5 6 7

l затрат

обсяг видаткiв на проведення iнвентаризацii земель тис.грн кошторис l 00 000,00 0,00 l00 000.00
кiлькiсть земель, що потребують iнвентаризашii тис- га публiчна кадастрова карта l 293,30 0,00 l 293.30

2 продуlсгу

,гис. t,a
нормативна грошова оцiнка
землi

кiлькiсть земель, на яких плануеться провести iнвентаризашiю l 293.30 0.00 l293,з0

3 ефекгивностi

серелнi видатки на l га, який планусгься проiнвентаризувати тис.грн розра)rунок /\ 7,1.00 0,00 71,00
4 якостl ll/

вiдс"
вiдсоток проiнвентаризованих земель до тих, якi необхiдно
проiнвентаризувати ;".Ё\"-Х l00.00 /"тfrЖ l 00.00

\}*
bi(ý

f

а

*

*Х!
*

э\

tлу Ёк р А
(пьлис) (власнс iM'r. гРI]виil-Е)

*



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepФBa фiнансiв УкрэIни
26 серпяя 2014 року N9 8Зб
(у редакцii наказу MiHicтepбBa фiнансiв Украiни
вiд 29 rрудня 20,18 року Nе 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розлорялчий документ

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi мiськоI ради

(найменування головного розпоряднлка

коштiв мiсцевого бюлжеry )

0200000

l0.01.2023 р. Nч 05

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoT рали 4з96l l99

2

(код Проrрамноi масифiкацii sидаткiв та

кредilтування мiсцевого бюджФу)

(наirменування головного розпоряднfiка коштiв мiсцевого бюджmу ) (код за СДПОУ)

02 l 0000 Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT ради 4з96,1199
(шлФ,тоdшпйофlшi!а (ю.щцхм!iшошlм цФщч) (Фпс,црпоу)

ящшiсЕфбФФ)

з. 0217461 7461 0456 Утршмя, m рввrюк аsтомобiл!вих допiг та л.*жlrбт
iнфрасФуп}"и я рsуяок кочпiв мiсчевого Оюлжсгу I 655800000

о!,trшюпФрюDщф rliшм!!

4. Обсяг бюдл(Erнlrк призначенъ/бюдrсегних lюигкувань -€ýOQ00 Фивень , у тому числi загального фоr.ry , qФOQq гривень та спецiaльяого фон,цу _ q
гривень .

5. Пiдстави lця виконання бюдкsгноi програми

сшикщш "Про бюджф Змдськоi Micbxoт тернторiальноi громздй я9 202З PiK'.

6. Цйi деркавноi лолiтики, на досягяеян, !ких спрrмована ремiзацiя бюджФноi прграми

N9

з/п
I-[iль лержавноi полiтики

l Покращення iнфраструктури дорiг територiмьноf громади

7. Мета бюджетноТ програми

Проведення ряду мiроприсмств з угримання та розвитку автомобiльних лорiг та дорожньоТ iнфраструктури за рахунок коштiв мiсцевого бюлжету



8. Завдання бюджетноТ програми

Nс

зlп
Завдання

t Утримання та розвиток автомобiльних лорiг та лорожньоi iнфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштiв

Ng

зlп
Напрями використання бюджsтних коштiв Загальний фонд Спеrriальний фонл Усього

) J 4 5

Утримання та розвиток автомобiльних лорiг та лорожньоi iнфраструкгури за рахунок коштiв мiсцевого
бюлжету 850 000 0 850 000

Усього 850 000 0 850 000

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у скJ]адi бюджетноТ програми

Ns

зlп
Найменування мiсцевоТ / регiональноi програми Загмьний фонд Спечiальний фонд Усього

I , 3 .l 5

l Програма "Розвитку та утримання автомобiльних дорiг на 2023 piK" 850 000 0 850 000
Усього 850 000 0 850 000

l l. Результативнi показники бюджетноТ програми

мiський голова Вiтмiй СИДОРЕНКО
(Власне iм'r_

ПОГОflЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTeTy ЗаволськоТ MicbKoT рали

d--aF- Свiтлана IЩЕНКО

Ns

зlп
покапники одиниця вимiру [жерело

iнформачii Загмьний фонл Спечiальний фонл Усього

t 2 J { 5 6 7

l затрат

обсяг витрат на проведення поточного ремонту лорiг грн. кошторисна документачiя 850 000,00 0.00 850 000,00
2 продуlсгу

площа шляхiв, на яких планусться провести поточний ремонт п.м акг обстеження л 92l,70 0,00 921,70
3 ефективностi

середня BapTicTb l кв. м, поточного ремонту грн рDзрафок 922,00 0,00 922,00
4 якостl /\ / l

l,__а- ь-4

.{-r'- lxBc F*''
вiдсоток виконаних робiт вiдс \ l00,00 ,9 lFrc

вiддiлу виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT рали

(пiлrc) (B.racrc i}t'i. пРlзаиulЕ)

l

l

(
а
,*

1,1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHiФepcтBa фiнансiв Украiни
26 серпня 201,1 роry Nr ЕЗб
(у редакцii наказу МiнiФерФба фjнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 Фку N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoi рали

( наilменування головнOго розпорядника

коштiв мiсчевого бюlжту )

0200000

l 0.0l .2023 р. Nэ 05

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTqT ЗаводськоТ MicbKoT рали 4з96ll99
(код ПроФамноi масифiкацii видаткiв та

кредитуванвя мiсцевого бюджсry)

02 l 0000 Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoT рали

(найменування головного розпорядяика коштiв мiсцевого бюджту ) (код за е,ЩПОУ)

4396l l99
(код Програмноi класифiкацi'i видаткiв та

креаиryваяня мiсчевого бюджmу)

02 l 7б80 7680

(найменування вiдповiдмьного виконавщ)

0490 Членськi внески до асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування

(код за €ДРПОУ)

1 655800000
(код Функцiонцьноi

класrtфiкачii вилаткiв та
крелитування бюажту)

(найменування бюлжтноi програми згiдно з Тяповою програмною шасифiкафею видаткiв та
кредиryвання мiсчевого бюджеry)

(кол бюджеry)
(код Програмно'i класrlфiкацii видаткiв та

кредитування мiсцевого бюджеry)

(код Типовоi проrрамноi шасифiкачii BrtlaTKiB та
кредrryваняя мiсцевого бюджту)

4. Обсяг бюдхсгних призначень/бюджетних асигяувань -{0008 Фивень , у тому числi загальноло фонду,4ОOО0 гривеаь та спецiальвого фовд/ _ о гривень

5, Пiдотави для виконаняя бюджетноi програми

Micbкoi рад, юсьмого склrканн, "Про бюджег ЗаводськоI Micbкoi т€рl.торiальноi Фомади на 2023 piK".

6. Цiлi державноi полiтики, ва досягненн' яких спрямована реалiзацiя бюажегноi програм ц

J\!

з/п
[_[iль лержавноi полiтики

l Взасмодiя органiв мiсцевого самоврядування Bcix piBHiB, захист прав та iHTepeciB територiальних громад

7. Мета бюджетноТ програми

Оплата членських BHecKiB до асоцiацiй органiв мiсцевого сzlмоврядування

8. Завдання бюджетноТ програми

l.

2.

J.



Nc

з/п
Завдання

l Членськi внески до асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування

rривень

Ng

зlп
Напрями використання бюджетних коштiв Заг,альний фонл Спечiальний фонл Усього

l , ] I 5

l Членськi внески до асоцiацiй органiв мiсцевого са]!rоврядування 40 000 0 40 000

Усього 40 000 0 40 000

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у скJIадi бюджетноТ програми

гривень

N!)

зlп
Найменування мiсцевоi / регiональноi програми Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

l а 3 ,l 5

l Програма "Ч:rенськi внески" на 202З piK 40 000 0 40 000

Усього 40 000 0 40 000

l l. Результативнi пок€lзники бюджетноi програми

мiський голова Вiталiй СИДОРЕНКО
(в.uсне iм'я.

ПОГО!ЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTeTy ЗаволськоТ MicbKoT рали

начальник фiнансовогt-l вiддiл1 виконавчогtr KoMiTeT1 ЗавоlськоТ vicbKoi рали

l0.01.2023 р.

м.п.

{пiдпис)

фL///---

Загмьний фонлОдиниця вимiру .Щжерело
iнформаuii Спечiмьний фонл Усьогопоказникил9

зlп
J { 5 6 7l ,

l затрат
грн. кошторис 40 000,00 0,00 40 000,00обсяг видаткiв на оплату BHecKiB

2 продукту
договора про партнерgгво 3,00 0,00од. 3,00кiлькiсть асоцiацiй, членами яких с територiальна громада

/]3 ефективностi
грн. розраfу"о* l з з00.00 0,00 lз 300,00серелнiй розмiр членського внеску

//\ /4 якостI

рофхуфк / l00,00 ,-эцрqвlдс. "ъ. 100,00вlдсоток виконання

кёо

*

4*
tоД
Ук

.а.

6

бхо

*
FЁ

*

{В.uсffс

9. Напрями використання бюджетних коштiв

*

Свiтлана IЩЕНКО



ЗДТВЕРд)КЕНО
Нахаз MiHiФepФBa фiнансiв Украlни
26 Фрпня 20,14 року l& 8Зб
(у редакцii ваказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 ро(у N. 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ мiськоi рали

(найменування головного розпорядвика

коштiв мiсцевого бюджФу )

0200000

l0.01.2023 р. Nl05

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoT ради 43961 1 99
(код ПроФамноi класифiкацii видаткiв та

крелиryвання мiсчевоrc бюлжсry)

0210000

(найменування головяого розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry )

2. Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoi рали

(кол за €РПОУ)

4396 l l 99

з

(код Програмно'i шасrrфiкацi'i видаткiв та

крелиryвання мiсцевоrc бюлжсry)

02l8l30 8l 30 0З20 Забезпечення дiяльностi мiсцевоiтадобровiльноi пожежноi охорони l655800000

(найменуваняя вiдловiдшьного виконавш)

(код Типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та
крелrrryвання мiсцевого бюджrу)

(код Функцiоншьноi
класифiкацii видаткiв та
крелитування бюлжту)

(найменування бюлжmноТ програми згiлно з Типовою програмяою класифiкаuiею видаткiв та
кредитуваяня мiсцевого бюджту)

(кол бюлжmу)(код Програмноi шасифiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджсry)

5 . ПИстави для виконання бюджегноi програми

MicbKoi ради восьмоm сЕrlиканвя "Про бюджет ЗФдськоi MicbKoT тФfiторiаjtяоТ Фомади яа 202З piK".

6. Цйi державноi полiтим, на досягнеяня яких спрямована рмiзацiя бюллсегноi лрограми

N9

зlп
I Iiль державноi полiтики

l Пiлтримка наJIежного рiвня пожежноТ безпеки на об"скта,\ i в населених пунктах

7, Мета бюд}кетноТ програми

Пiлтримка належного рiвня пожежноi безпеки на об'ектах i в населених пунктах

8" Завдання бюджетноТ програми

(кол за еЩРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюдхегних асилнувань -ý0009 гривень , у тому числi загального фонду - 50000 гривень та спецiмьноlо фондr _ 9 гривеяь .



N9

зlп
Завдання

I печення здiйснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобiгання пожежам i нещасним випадкам, гасiння пожеж

2 Прилбання спецiмьного аварiйно-рятувzцьного обладнання (технiки)

9. Напрями використання бюджетних коштiв

Л,
,зlп Напрями використання бюджетних коштiв Спечiальний фонл Усього

I 2 ] 1 f

l
Забезпечення здiйснення контролю задотриманням протипожежних вимог, запобiгання пожежalм i нещасним
випадкам. гасiння пожеж 50 000 0 50 000

Усього 50 000 0 50 000

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноТ програми

Nq

зlп
Найменування мiсцевоi / регiональноi програми Загальний фонд Спечiмьний фонл Усього

l 2 3 d 5

Програма "Захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуаuiй техногенного та природного хараIсгеру
Заводськоi територiальноi громади на 2022-2026 роки"

50 000 0 50 000

Усього 50 000 0 50 000

l 1. Результативнi покtвники бюджетноТ програми

мiський голова Вiтмiй СИДОРЕНКО

ПОГОЩЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл виконавчого комiтgrу Заводськоi MicbKoi рали

начzLlьник фiнансового вi,rлiлу виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT ра"rи

l0.01.2023 p"

Свiтлана lЩЕНКО

Ns

зlп
показники Одиниця вимiру .Щжерело

iнформачiI
Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

l а J 1 5 6 7

l затрат

обсяг видаткiв тис.грн. кошторис 50 000,00 0.00 50 000.00
, продуlсгу

кiлькiсть виiздiв на об'скги пожежного нагляду од. статистична звiтнiсть l0,00 0,00 l0,00
3 ефекгивностi ,

серелнi видатки на лiквiдацiю однiсi пожежi тис,грн ,/
5 000,00 0,00 5 000,00

4 якостl ,4 ЕЪ
вiдсоток зниження пожеж в порiвняннi з попереднiм роком вiдс. / роффуно/ 20,00 ,,%ofu! Q\ 20,00

_"v.<tС
(ё оя'

сх
d

*
*

l
Ф1

,t
41оД *

tsЁУкрд

м.п

(вхасне is'r пРlзВиuIЕ)

Загальний фонд

l

9.
i

*
,? щ#{--



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiа Украiни
m фрпня 2014 року Nr 8Зб
(у редакцii наказу MiHicтepcтBa фiнансiв У{раТни
вц 29 rрудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВВРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi мiськоi ради

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюлжеry )

0200000

l 0.0l .2023 р. М 05

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT ЗаводськоТ MicbKoi рали 4396 l l 99
(код Програмноi класифiкацii вrtдаткiв та

крелиryвання мiсчевого бюджФу)

0210000

(найменування головного розпорядника коштiв мiсuевого бюлжеry )

2 Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoi ради

(код за СДРПОУ)

4з961 l99

э

(код Програмноl класифiкаuit видаlкiв та

кредиryвання мiсцевого бюджgrу)

0218230 8230

(найменуванн, вiдповiдuьного виконавця)

0з80 Iншi заходи громадського порядку,га безпеки

(код за €ДРПОУ)

l 655800000
(код Функцiонмьноi

шасифiкацii видаткiв та
кредитування бюджеry)

(найменування бюджтноi лрограми згiдно з Тнповою програмною класифiкачiею видаткiв та
крелиryвання мiсuевого бюджеry)

(код бюджЕry)
(код Програмноi класифiкацii в}rдаткiв та

кредrryвання мiсцевого бюлжrу)
(код Типовоi проФамноi класифiкацi'i видаткiв та

кредйтувавня мiсцевого бюджgгу)

4. Обсяг бюдltетних лризначень/бюдкетних асилнувань Д)!]ОО гривень , у юму числi загальноло фонду - ý8000 гривень та спецiальtlого фондl - q гривень .

5. ПИgгави lцr виконання бюджегноi програми

MicbKoi ради восьмоф сшиl(аняя "[ро бюджФ ЗаФдськоi MicbKoT тФ}tторjальвоi г?омади ва 202З piK".

6. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована р€мiзацiя бюджЕгtrоi гцюлрами

N!,

з/п
Iliль лержавноi полiтики

l Забезпечення охорони громадського порядку, комфортне та безпечне життя мешканцiв громади

7. Мgга бюдж9-п{оi програми

Усуяення прrчлн m пер€д}мов для вчrя.вш правопорушеяь i забезпеченш (овФrтуцiйвих пра та свобод гтtомадяв, оВ.днаняя у цiй справi зусшь прзоохоронних органiв. органу
i,tiсцевоm сзяоврrдування та громадськосгi

8. Завдання бюдr€шоi проrрами



Nrr

зlп
Завдання

Усун€ння причtн ъ п€редумов для вчин€ння правопорушень i з!беJпечеяяя ковФитуцiйяп прш та Фобод Фомадян, о6'.д9аяяя у цiй спршiзусшь правоохорнних оршiц оргаяу
мlсцевого та

9. Напрями використання бюджетних коштiв

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у скJIадi бюджетноТ програми

l l. Результативнi показники бюджетноТ програми

мiський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фiнансовий вiп"цiл виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ мiськоi рали

Вiталiй СИДОРЕНКО
(Власке ir"я. ПРIЗВl,lIIIЕ)

начальник фiнаhсового вiллiлу виконавчого комiтсгу Заводськоi MicbKoT рали

l0.01,2023 р.

м.п.

d-4

N9

зlп
Напрями використання бюджетних коштiв Загмьний фонл Спечiальний фонл Усього

l 2 J 4 5

l забезпечення конституuiйних прав та свобод громадян 50 000 0 50 000
Усього 50 000 0 50 000

Nc

зlп
Найменування мiсцевоi / регiональноi програми Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

l 2 J d 5

l Програма "Правопорялок та безпека в грома,.лi"на 2023 piK 50 000 0 50 000
Усього 50 000 0 50 000

Одиниця вимiруNs

зlп
показники [жерело

iнформачii
Загальний фонл Спеuiальний фонл Усього

Jl , { 5 б 7

затратl

забезпечення громалського порядку на територii громади кв. м план територll громади 220,00 0,00 220.00
7 продукту

грн. кошторис 50 000,00фiнансове забезпечення реалiзачiТ програми 0,00 50 000,00

3 ефекгивностi

кiлькiсть проведених рейлiв i профiлактичних мiроприсмств од. календарний ялан 5 000,00 0,00 5 000,00

якостl ll/4

вiдс.вiдсоток зниження првопорушень в порiвняннi з поперелнiм роком 25,00 ,N 25,00ý.i

(пiдпнс) (в]асне lv'r. пРlзвиЩЕ)

cD

*
,
*



ЗАТВЕРДЖЕНО
Нака3 МiнiФерФва фiнансiв Укра.lни
26 серпня 2014 роху Ne 8Зб
(у редакцiI наказу МiхiФерФва фiнансiв Украiiи
вh 29 груАня 2018 роху м 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoi рали

(найменування головного розпорядника

0200000

l 0.0l .2023 р. Nч 05

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Виконавчий KoMiTeT Заводськоi MicbKoi рали 4396l l 99
(код Програмноi класифiкаuii вилаткiв та (найменувавня головного розпоряднrrка коштiв мiсцевого бюджеry ) (код за С,ЩПОУ)

4396l l992.

кредитування мiсцевого бюджgу)

02 1 0000 Виконавчий KoMiTsT ЗаводськоТ MicbKoT ради

з

(код Програмноi масифiкачii вrrлаткiв та

кредитуsання мiсцевого бюджЕry)

02 t 8330 8330 0540 Iнша дiяльнiсть у сферi екологiТ та охорони природних pecypciB

(код за €,ryПОУ)

1 655800000

(найменування вiлповiдuьного виконавш)

(код Тиловоi прог?амяоi класtrфiкацii видаткiв та
крелrryваяня мiсuевого бюджqу)

(код Функцiоншьноi
масифiкацii видаткiв та
креллтування бюджоу)

(ваr:iмевування бюджФtsоi програми згiдно з Типовою програмною шасифiкацiею видаткiв та
кредитування мiсцевого бюлжту)

(коа бюлжеry)(код Програмно'i класифiкацii видаткiв та

креаtrryвання MicueBorc бюджФу)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджегних асиrъува}rь -]]0000 Фивень , у mму числi загмьного фонду - О гривень та спецiмьною фонду _ lzQQoq
гривень .

5, Пiдсгави д,lя виковмяя бюджgшоТ програми

MicbKoi ради восьмоm склиу,ання "Пр бюлеФ ЗаводськоТ Micbкol TEpmopiшbнoi громади яа 2023 pix".

6. Цiлi державноi полiтики, на досягневн, якrх спрямована реалiзацiя бюмsгноi пролрами

Nq

з/п
I_{iль лержавноi полiтики

l Екологiя та охорона природнiх pecypciB

7, М9га бюд(етноi програJ,rй

вrкорrmняя i вiлворенЕя прлроднп р€.рсiв яа перспеюиву

8. Завдоння бюджfiноi програми

коштiв мiсцевого бюлжеry )



Ns

зlп
Завдання

проведення ефективноi i чiлеспрямованот дiяльностi органiзачii i коорлиначiт заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища,

вна
забезпечення екологiчнот безпеки,

9. Напрями використання бюджетних коштlв

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у скJ]адi бюджетноТ програми

l l. Результативнi показники бюджетноТ програми

мiський голова

ПОГО!ЖЕНО:
Фiнансовий вiд-ltiл виконавчоt,о KoMiTeTy Заводськоi MicbKoT рzщи

начмыIик фiнансового Bi;mirI1, викоtiавчого комiгет,у Заволськсli мiськоi рали

Вiталiй СИДОРЕНКО
(Вхасне irlя. пРlзВиШlЕ)

t0.01.2023 р.

N9

з/п
Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонл Спеuiальний фонл Усього

l z J .l 5

Визначенltя стратегiчних напрямкiв для покращення екологiчноТ ситуацiТ довкiлля та розробити пiдходи i

механlзми екологlчних громади
0 l 70 000 l 70 000

Усього 0 l 70 000 l 70 000

Ns

з/п
Найменування мiсцевоТ / регiональноi програми Загаrrьний фонл Спечiальний фонл Усього

l z 3 .t 5

l "Екологiчна програма на 2023 piK" 0 l 70 000 l 70 000

Усього 0 l 70 000 l70 000

[жерело
iнформашiТ

ЗаI,альний фонд Спеuiальний фонд УсьогоОдиниця вимiрупоказникиN,l

з/п
d 5 6 7J2l

затратl

l 70 000.00грн. кошторис 0.00 l 70 000.00обсяг коштiв на виконання дiяльностi у сферi екологiiта природних

pecypciB

2 продукту
програма 0,00 l,00 1,00од.кiлькiсть заходiв у сферi екологii та охорони приролнiх pecypciB

ефективностi3

0,00 1 70 000,00 l70 000.00грн.середнi витрати на проведення одного заходу

4 якостI

;.}ч"-/ 0,00 ,чfl l00,00iБNвlдс.
питома вага об'ектiв попереджених ло забрулнення навколишнього

природного середовиша

м.п.

(в]асне itlя. ПРIзвИtш)

l
рацiонального використання i вiдтворення природних

l

Свiтлана IЩЕНКО

з9t"д 441

розрцунок 4
l l/


